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Sammanfattning 

Uppsatsen berör det allt vanligare begreppet CSR (Corporate Social Responsilitility), det vill 

säga företags samhällsansvar. Genom att uppmärksamma trender och studenters 

intresseområden kan företag öka sin attraktivitet i sitt arbetsgivarvarumärke, Employer Brand. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag kan implementera information om sitt CSR-

arbete i Employer Branding-strategin för att på så vis öka sin attraktionskraft gentemot 

studenter. 

 

I studien studeras tre företag; EY, Accenture och Sweco. Företagens Employer Branding-

strategi och CSR-arbete beskrivs och redovisas översiktligt. Vidare kartläggs hur företagen 

väljer att kommunicera ut det CSR-arbete de bedriver gentemot studenter och andra 

intressenter. En enkätundersökning genomförs för att få studenternas perspektiv på vikten av 

CSR och undersöka hur företagens kommunikation har nått ut.  

 

Resultatet av studien analyseras med hjälp utav en egenutvecklad modell som kopplar 

samman Employer Branding-strategier med CSR-dimensioner och kommunikationsstrategier. 

En slutsats som dras är att CSR kan implementeras i strategin på olika vis beroende på 

kärnverksamhet och typ av företag. Utifrån enkätundersökningen dras en slutsats att studenter 

inte främst fokuserar på CSR-aspekter när det kommer till att värdera en arbetsgivares 

attraktivitet. Aspekter som balans mellan arbete och fritid, utmanande arbetsuppgifter samt 

sammanhållning på arbetsplatsen är de som visar sig vara mest efterfrågade. Slutsatsen som 

dras är att det är genom mässor och arbetsmarknadsdagar som studenterna haft mest kontakt 

med företagen och att en mer aktiv kommunikation av CSR i dessa forum skulle kunna 

resultera i att företaget lyckas kommunicera ut mer av sitt CSR-engagemang. 

 

 

 

 

Nyckelord: CSR, Employer Branding, Employer Attractiveness, Kommunikationsstrategi 
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1. Inledning 

I dagens allt mer globaliserade värld har konkurrensen mellan företag hårdnat. Frågor kring 

rekrytering och kompetensförsörjning har kommit upp högre på företagsledningarnas agendor 

och mer resurser läggs på att hitta rätt kompetens och kvalificerad arbetskraft. Det har blivit 

viktigare att utveckla effektiv rekrytering och tydligare incitament där både mjuka och hårda 

värden inkluderas (Dyhre, 2007). 

 

Samtidigt blir dagens studenter alltmer medvetna i deras val av arbetsplats. Nya 

undersökningar pekar på att det inte bara är lön och bransch som avgör en students val av 

arbetsplats, utan även ett företags sociala ansvar och engagemang blir en allt viktigare 

parameter att räkna in (Stepstone, 2012). I och med denna ökade medvetenhet hos studenter 

får företag som på ett effektivt sätt kunnat möta och marknadsföra studenternas värderingar 

och krav på blivande arbetsgivare en fördel i en framtida rekryteringsprocess av 

nyexaminerade studenter (Employer Branding Today, 2011).  

 

Från att enbart vara vinstdrivande kräver nu omvärlden ett större fokus riktat mot utökat 

samhällsansvar (Crane & Matten, 2010). Ett utbrett begrepp som belyser företags ansvar i 

samhället är CSR - Corporate Social Responsibilty. Flertalet större företag arbetar aktivt med 

CSR genom hela värdekedjan, från leverantörer till slutkund, med målet att värna om alla 

intressenter och skapa en långsiktig hållbar affärsidé. Företags CSR-åtagande kan innebära 

allt från miljöarbete och klimatkompensation till välgörenhet och antikorruption, och blir 

alltmer en del av företagets arbetsstrategier (Borglund et al, 2012).  

 

Att en möjlig framtida arbetsgivare kan visa på ”God etik och hög moral” anses hos studenter 

idag vara allt viktigare. Ett exempel på detta är hur företaget Fritidsresor klättrade från 45:e 

till 14:e plats på företagsrankningen bland ekonomer, efter deras hantering av krisen kring och 

efter Tsunamikatastrofen (Dyhre, 2007). Att inge förtroende och visa på en stark moral kan få 

stora effekter på hur arbetsgivarvarumärket upplevs. Denna trend är en naturlig del av den 

utveckling mot ett större ansvarstagande som kan ses i samhället. Vi lever i en tid då frågor 

rörande miljö, moral och socialt ansvar är högt uppe på agendan. Dagens unga akademiker 

vill därför förknippas med arbetsgivare som tydligt visar att de tar ansvar (Dyhre, 2007). Det 

kan därför vara en konkurrensfördel för företag att på ett effektivt sätt implementera sitt CSR-

arbete i sin varumärkesstrategi. 
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1.2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder sig av Corporate Social 

Responsibility (CSR) för att stärka sitt varumärke, och hur detta i sin tur påverkar företagets 

attraktionskraft gentemot studenter? 

 

För att konkretisera syftet ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar; 

 Hur integreras CSR i ett företags Employer Branding-strategi? 

 Hur värderar studenter CSR-engagemang hos framtida arbetsgivare? 

 Hur kan företag på ett effektivt sätt kommunicera ut sitt CSR-engagemang gentemot 

studenter? 

 

Dessa frågeställningar ska bidra till att utreda sambandet mellan ett företags CSR-arbete och 

dess attraktionskraft hos studenter.  

1.3. Studiens upplägg 

För att besvara studiens syfte studeras tre av Sveriges mest attraktiva företag för 

masterstudenter inom teknik och ekonomi
1
 ur ett CSR-perspektiv. Företagen som studeras är 

EY, Accenture och Sweco. Studien innefattar dels kvalitativa djupintervjuer med 

företagsrepresentanter, dels en kvantitativ enkätundersökning utskickad till studenter inom 

teknik och ekonomi på svenska högskolor och universitet.  

 

Resultatet från undersökningen analyseras med hjälp av en egenutvecklad modell som 

innefattar teoretiska begrepp från tidigare forskning inom Employer Branding och Corporate 

Social Responsibility, presenterade i kapitel 3 nedan. 

  

                                                 
1
 Enligt Universums karriärbarometer 2013  
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2. Teori   

I detta avsnitt presenteras det teoretiska underlag som studien grundar sig i. Avsnitt 2.1, 

Tidigare forskning, presenterar forskning om begrepp och fenomen som är centrala i denna 

studie. Inledningsvis introduceras begreppen intressenter, socialt ansvarstagande och 

utvecklingen mot Corporate Social Responsibility. Vidare beskrivs forskning om ett företags 

varumärkesarbete, så kallat Employer Branding, som blir allt viktigare för att stärka ett 

företags ställning hos dess intressenter. Slutligen presenteras forskning på hur CSR kan bidra 

till att stärka ett företags varumärkesarbete.  

 

Under rubriken Teoretiskt underlag för studien åskådliggörs de specifika modeller som 

används för att analysera studiens empiriska resultat. Utgångspunkten är ett ramverk som 

inkluderar olika aspekter som företag bör ta hänsyn till vid skapandet av sitt Employer brand. 

Vidare presenteras tre olika kommunikationsstrategier som företag kan använda sig av för att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete. En modell med fem dimensioner som identifierar och 

kategoriserar företags CSR-arbete framförs därefter. Slutligen introduceras en egenutvecklad 

modell som visar hur de olika teorierna används i studien, samt vilka kopplingar som görs 

mellan dem.  

2.1. Tidigare forskning 

Den traditionella synen på företag är att de har som enda mål att maximera aktieägarnas vinst. 

Denna syn har på senare tid kritiserats som allt för snäv. Buchholtz och Rosenthal (1997) 

menar att företag är en form av sociala institutioner, i och med att företaget inte kan existera 

utan att vara i samspel med samhället som företaget verkar i (Cooper, 2004).  

 

Freeman (1984) definierar en intressent som någon grupp eller individ som kan påverka, eller 

påverkas av, ett företags handlingar och prestationer. Intressenter varierar beroende på företag 

och situation och kan exempelvis vara aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, 

konkurrenter och olika intressegrupper som till exempel potentiella nyrekryteringar och 

studenter. Freeman (1984) utvecklade vidare konceptet intressenter till en företagspolicy. 

Denna policy fokuserar på företagens strategiska beslut. Istället för att endast fokusera på 

aktieägarnas ekonomiska intressen måste ledningen ta hänsyn till alla grupper vars stöd 

behövs för att företaget ska fortsätta att existera. När en intressents makt ökar, ökar även 
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behovet av att möta intressentens krav. En viktig roll för ledningen är därför att bedöma 

vikten och inflytandet av alla olika intressenter (Robberts, 1992). 

 

Utifrån Freemans modell utvecklade Ullman (1985) en konceptuell modell för företags 

sociala ansvarstagande. Modellen visar hur intressentanalysen ger en lämplig motivering för 

att integrera strategiskt beslutsfattande i studier av företags sociala ansvarsarbete. Företagens 

sociala ansvar gör att de tvingas uppmärksamma intressena hos alla grupper som på olika sätt 

påverkas av företagets verksamhet (Robberts, 1992).  

2.1.1. Företags samhällsansvar 

Corporate Social Responsibility (CSR) som begrepp för företags samhällsansvar blir allt 

vanligare. Det finns inte en tydlig definition av CSR, vilket gör att det är ett begrepp som är 

lätt att missuppfatta och misstolka. I många fall används inte just begreppet CSR, utan istället 

Corporate Citizenship (CC), Corporate Responsibility (CR) med flera. I mångt och mycket är 

detta olika begrepp som har uppstått från samma grundidé som begreppet CSR. Archie B. 

Carroll (1979) definierar CSR utifrån fyra olika ansvarsnivåer; ekonomiskt, legalt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. Med hjälp av Carroll’s CSR-pyramid kan komplexiteten i begreppet CSR 

benas ner till mer välbekanta begrepp. Carroll’s forskning om CSR är idag välciterat och 

används i många sammanhang.  

 

 

Figur 1: Carroll’s CSR-pyramid (CSR quest, 2012) 

 

Som figur 1 visar har ett företag i grunden ett ekonomiskt ansvar gentemot sina intressenter 

genom att vara lönsamt och klara av konkurrens. Ett företag har även ett ansvar att utföra 

processer och tjänster enligt landets lagar. Att följa samhällets normer och ta etiskt ansvar är 
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oftast en grundförutsättning för att ett företag ska klara sig och vara sina intressenter till lags. I 

toppen av Carroll’s pyramid ligger filantropiskt ansvar. I dagens samhälle räcker det oftast 

inte för ett företag att ta ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvar för att vara konkurrenskraftigt 

och framgångsrikt. Intressenter och samhället förväntar sig allt oftare av företag att de ska ta 

ett utökat socialt ansvar och visa på ett samhälleligt engagemang. 

2.1.2. Employer Branding 

Eftersom socialt ansvarstagande, CSR, är en relativt ny fråga för företag innebär det att nya 

strategier behövs för att kunna implementera begreppet i företagets processer och varumärke 

och därefter kunna kommunicera ut det.  

 

Håkan Lagergren (1998) skriver om hur ett företag skapar en stark varumärkesstrategi och hur 

detta kan göra företaget mer konkurrenskraftigt. Företagets image blir ett konkurrensmedel, i 

klass med sänkta priser och ökad produktmarknadsföring. Ett tydligt formulerat och starkt 

varumärke gör företaget mer synligt på marknaden och agerar som deras ansikte utåt mot 

potentiella nyrekryteringar. Ett begrepp som har blivit alltmer uppmärksammat är Employer 

Branding (EB). Begreppet togs i användning första gången i början av 1990-talet, och 

fungerar som en slags marknadsstrategi riktad mot potentiella framtida arbetstagare. EB kan 

kort definieras som “the sum of a company's efforts to communicate to existing and 

prospective staff what makes it a desirable place to work” (Lloyd, 2002).  

 

EB handlar alltså inte bara om att visa upp en bild av hur attraktivt och bra ens företag är, utan 

även om att attrahera en viss typ av arbetskraft (Eriksson, 2012).  

2.1.3. CSR och Employer Branding 

Parment och Dyhre (2009) visar på att kopplingen mellan en mer konkurrenskraftig Employer 

Branding-strategi och ett tydligt ansvar inom flera sociala och samhälleliga aspekter blir allt 

starkare för företag. Forskning har visat att företag som exponerar sina etiska och sociala 

ambitioner har större sannolikhet att attrahera intressenters uppmärksamhet. En medvetenhet 

från företagsledningen om hur företagets handlingar påverkar omvärlden politiskt, socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt blir allt viktigare att förmedla utåt för att skapa sig ett starkt EB. 

För att stärka ett företags EB är därmed kommunikation till intressenter en central del. 

(Morsing & Schultz, 2006). 
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2.2. Teoretiskt underlag för studien 

2.2.1. Arbetsgivarens attraktionskraft 

Figur 2 nedan visar på ett ramverk, utvecklat av Wilden et al. (2007), som har som syfte att 

demonstrera komplexiteten i att utforma en tydlig Employer Branding-strategi för företag och 

organisationer. Wilden et al. (2007)  redovisar de faktorer, se nedan, som är viktiga att väga in 

och som påverkar ett företags attraktionskraft, Employer Attractiveness, gentemot den 

potentiella medarbetaren. Wilden et al. (2007) vill peka på att företag med en genomarbetad 

EB-process kan minska informationskostnader, reducera förknippade risker, och samtidigt 

höja kvaliteten på sitt varumärke. 

 

Figur 2: Ramverk för Employer Branding (Wilden et al, 2007) 

 

För att attrahera rätt arbetskraft behöver företag utveckla aspekten Employer Attractiveness. 

Pilar i modellen visar både på vägar som går direkt från Company & Job Profile, det vill säga 

företagets grundprofilering, till Employer Attractiveness och vägar som går genom en mer 

komplex EB-process. EB-processen börjar med att företaget utvecklar en strategi för sitt 

varumärke, Employer Brand Strategy. Denna strategi kompletteras av faktorerna 

Produktvarumärke, Product Brand, och Varumärkesinvestering, Brand Investment (Wilden et 

al., 2007). 

 

Begreppet Produktvarumärke trycker på att en konsekvent koppling mellan varumärket som 

företagets produkter/tjänster förmedlar och varumärket som företaget i egenskap av 

arbetsgivare förmedlar är viktigt för att skapa ett trovärdigt varumärke. Det fungerar som en 

röd tråd som löper genom företaget. Begreppet Varumärkesinvestering, kan innefatta att som 
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företag synas på karriärmässor, annonsera i branschtidningar, möjliggöra internships, vara 

aktiv i alumnnätverk, samt anordna professionella rekryteringsprocesser. En hög grad av 

varumärkesinvestering visar att man satsar på nyrekrytering och sina anställda (Wilden et al., 

2007). 

 

Hur strategiarbetet kommer att signaleras ut och uppfattas, ett företags Employer Brand 

Signal, beror på följande faktorer:  

 

 Tydlighet (Clarity): Företaget bör förmedla en tydlig image för att reducera 

missuppfattningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 Trovärdighet (Credibility): Företaget bör visa att man håller sig till angivna 

värderingar, för att visa sig pålitliga och trovärdiga. 

 Konsekvens (Consistency): Företag ska vara konsekventa i sitt handlande, både i 

kärnvärderingar och i specifika projekt. 

 Erfarenhet (Experience): Detta begrepp innefattar vilka tidigare arbetserfarenheter den 

potentiella nyrekryteringen har. Beroende på hur mycket och vilken tidigare erfarenhet 

framtida anställda har, prioriteras olika faktorer vid val av arbetsgivare.  

 Utgångspunkt (Consideration Set): Potentiella arbetstagare inriktar sig oftast först på 

en viss industri eller marknad, och väljer utifrån det framtida arbetsgivare. Det är 

därför viktigt för ett företag att marknadsföra sig och skapa sig ett varumärke som 

tydliggör vilken industri eller marknad man verkar och är stark på. 

 

Begreppet Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens i modellen hänger samman på följande 

vis; Ett tydligt varumärke påverkar ett företags trovärdighet. Nivån av konsekvent agerande 

från ett företag, påverkar både företagets tydlighet och trovärdighet. Att som företag agera på 

ett ärligt och principfast sätt gynnar enligt teorin ett företagets varumärke (Wilden et al., 

2007). 

 

Erfarenhet och Utgångspunkt prioriteras inte här eftersom studien får anses behandla en, för 

dessa aspekter, relativt homogen grupp. Denna studie kommer inte heller att gå djupare in på 

vilka skillnader en medveten Employer Branding-process gör för Informationskostnaden 

(Information Costs), Uppfattad kvalitet (Perceived Quality) och Uppfattad risk (Perceived 

Risk) mer än att peka på att genom att bygga upp ett tydligt Employer Brand kan ett företag 
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lyckas minska informationskostnader och trösklar mellan företag och nyrekrytering. Detta kan 

resultera i att företaget märker en ökad attraktionskraft. 

2.2.2. Strategisk CSR-kommunikation 

Som tidigare nämnt är kommunikation en viktig del för att ett företag ska dra nytta av sitt 

CSR-arbete. I Morsing & Schultz:s  rapport (2006), om hur CSR-kommunikation bör läggas 

upp från företags sida, trycks det på att rätt typ av kommunikationsarbete kan hjälpa till att 

stärka företagets ställning hos kritiska intressenter. Företag behöver identifiera vilka 

intressenter de vill sprida specifika budskap till och utveckla sin kommunikationsstrategi 

utifrån detta (Borglund et al, 2012). Enligt Morsing & Schultz kräver intressenter och 

allmänhet en högre grad av autenticitet och organisatorisk uppslutning av företag vid 

kommunicering av etik och CSR.  

 

Morsing & Schultz (2006) identifierar tre olika typer av strategisk CSR-kommunikation som 

företag använder sig av gentemot sina intressenter; 

 

Informativ strategi (Information strategy) - Enkelriktad, ofta aktiv, kommunikation via 

exempelvis hemsidor, tidningar, hållbarhetsredovisningar och presentationer. Ett objektivt sätt 

av företaget att sprida information. Företaget har ofta som grundidé att det är tillräckligt om 

de själva, på ett aktivt och trovärdigt sätt, sprider information för att skapa och underhålla en 

positiv bild av företagets arbete hos intressenterna.  

Responsiv strategi (Response strategy) - Dialog med intressenter om CSR-arbetet via 

exempelvis intervjuer, sociala medier och debatt. Anses vara en asymmetrisk dialog, där 

företaget i första hand inte använder intressenters åsikter till att förändra sitt arbetssätt. Istället 

används ovan metoder mer för att förändra intressenters attityd i frågan, samt ge företaget en 

chans att kunna ta del av vad intressenter anser vara acceptabelt.   

Involverande strategi (Involvement strategy) - Anses vara en mer symmetrisk dialog mellan 

företag och intressenter. Kan innebära gemensamma projekt mellan företag och intressenter 

där man tillsammans utvecklar strategi och genomför CSR-arbete. Strategin kräver att företag 

engagerar sig ofta och systematiskt i dialog med sina intressenter för att utforska ömsesidigt 

fördelaktiga åtgärder - förutsatt att båda parter i dialogen är villiga att förändra sig. Genom att 

involvera intressenter i projekt och beslutsfattande kan tillförlitligheten öka och företagets 

anseende stärkas.  
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Morsing (2006) menar att det är gynnsamt för företag att utveckla den strategiska 

kommunikationen om CSR från den enkelriktade informativa strategin till en dubbelriktad 

och involverande strategi i ett långsiktigt perspektiv. Det kräver mycket engagemang från 

företaget, men om denna strategi går att upprätta finns det stora möjligheter till ett trovärdigt 

och hållbart CSR-varumärke. 

2.2.3. CSR integrerat i företagets strategi 

Vid uppbyggnad av en hållbar CSR-strategi, som kan tjäna både företagets egna strategiska 

affärsintressen och samtidigt gynna intressenters samhällsintressen, är det enligt Burke och 

Logsdon (1996) viktigt för företag att identifiera intressenter vars inverkan och synpunkter 

kan vara avgörande för framtida beslut och mål. Burke och Logsdon utgår från fem olika 

dimensioner för att analysera och konkretisera företags uppbyggande av strategier som kan 

göra deras CSR-arbete fördelaktigt. Dessa dimensioner är inte avsedda att omfatta all CSR-

aktivitet hos ett företag, eftersom mycket av CSR-arbete fortfarande kan vara ostrategiskt. 

Teorin gör det istället möjligt att i studien lättare kunna kategorisera företags strategiska CSR-

arbete och på så vis utröna skillnader mellan olika företag. 

 

De fem olika dimensionerna är: 

 Centralitet (Centrality): Kopplingen mellan företagets CSR-arbete och dess uppdrag 

och mål. Hög grad av centralitet antyder att företaget kopplar sitt CSR-arbete tydligt 

till sitt övriga arbete och projekt. Exempel på låg centralitet är företags 

volontärsprogram, som enbart har filantropiskt mål och inte är kopplad till företagets 

produkter och tjänster i sig. 

 Specificitet (Specificity): Företagets förmåga att dra specifika, direkta fördelar, till 

exempel ekonomiska, från dess CSR-arbete och implementera dessa fördelar i 

företaget. En hög grad av specificitet kan till exempel vara att effektivisera 

arbetsprocesser på ett sådant sätt att både företag och CSR-aspekter gynnas. 

 Proaktivitet (Proactivity): Vilken grad ett företags beteende planeras utifrån nya 

tekniska, ekonomiska, sociala och politiska trender. Företag som tidigt kan identifiera 

marknadstrender, sociala trender och hot får större möjlighet att besvara dessa. Ett 

företag som förutser en ökning av priset för en råvara och implementerar åtgärder för 

att minska användningen av denna råvara och på så sätt undviker ökade 

materialkostnader har hög proaktivitet. 
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 Voluntarism (Voluntarism): Till vilken grad företagets beslut är obundna av yttre 

påtryckningar. Filantropiska initiativ hamnar ofta i denna kategori trots att det kan 

finnas yttre påtryckningar av t.ex. samhället att bidra till välgörenhet. Vid hög grad av 

voluntarism gör företaget mer än vad nuvarande regelverk kräver. 

 Synlighet (Visibility): Ett företags förmåga att få erkännande för sitt CSR-arbete från 

interna och externa intressenter. Graden av tydlighet i företagets CSR-arbete. Exempel 

på hög synlighet kan vara att offentligt anordna en speciellt CSR-fokuserad tävling 

eller utmärkelse. 

 

Burke & Logsdons dimensioner behöver inte uppfattas som att en hög grad är ekvivalent med 

ett bra betyg. Att ha en hög grad av Centralitet i sina CSR-frågor är något som är mest 

relevant för ett företag med en kärnverksamhet i samma riktning. Att inrikta sig på att nå en 

hög grad av Specificitet i företagets CSR-frågor kan göra att företaget stimuleras att utöka 

sina CSR-initiativ. Samtidigt kan det vara svårt att motivera att lägga resurser på att försöka 

öka företagets Specificitet inom CSR om detta är ett område långt från företagets 

kärnverksamhet. En hög grad av Proaktivitet visar att man är uppmärksam på förändringar i 

samhället och väger sina beslut mot fler aspekter än företagets traditionella kärnvärden. Att då 

inte inkludera en större del av CSR i företagets arbete kan tyda på att den trenden inte anses 

påverka företaget i tillräckligt stor utsträckning. En låg grad av Proaktivitet kan innebära att 

företaget satsar på fel områden och inte följer med i opinionsförändringar. Vilken grad av 

Voluntarism ett företag har beror i detta fall mycket på vad som görs sedan tidigare i företaget 

och till vilken grad det finns möjlighet att utvecklas utöver redan implementerade policys. 

Graden av Synlighet kan inte anses baseras enbart på vem som gör det arbete som är mest värt 

att uppmärksammas, utan får även sättas i relation till hur mycket resurser företaget lägger på 

att synas (Burke & Logsdon, 1996). 

2.2.4. Applicering av teori i studien 

Ovan teorier kommer i studien helt att analyseras ur ett CSR-perspektiv. Wilden et al:s modell 

över Employer Branding-strategi visar på komplexiteten i varumärkesbyggande strategier. De 

aspekter ur Wilden et al:s modell som kommer lyftas fram i studiens analys är främst 

Employer Brand Strategy och Employer Brand Signal; aspekter som sedan resulterar i graden 

av Employer Attractiveness, attraktionskraften hos arbetsgivarna.  
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Inom Employer Brand Strategy undersöks den strategi som företaget använder sig av för att 

förmedla sitt CSR-arbete och varumärke. Detta görs med hjälp av strategierna introducerade 

av Morsing och Schultz (2006). Dessa strategier används även för att djupare undersöka 

aspekterna Produktvarumärke och Varumärkesinvestering för företagen. 

 

Employer Brand Signal innefattar hur företagets CSR-arbete, och i sin tur företagets 

varumärke, uppfattas av olika intressenter. Hur intressenterna uppfattar företaget kommer att 

mynna ut i hur attraktiv arbetsgivaren, alltså graden av Employer Attractiveness, blir i 

intressenternas ögon. De fem dimensionerna statuerade av Burke och Logsdon (1996) 

används här för att utvärdera företagens CSR-arbete och hur de lyckas kommunicera det. 

Dessa dimensioner gör det även möjligt att djupare analysera faktorerna Tydlighet, 

Konsekvens och Trovärdighet i Wilden et al:s Employer Branding-modell. 

 

Ovan beskrivning förtydligas i Figur 3, Employer Attractiveness & strategisk CSR-

integration, som är en egenutvecklad modell där Wilden et al:s ramverk förenklats och 

Morsing & Schultz:s kommunikationsstrategier samt Burke & Logsdon:s ramverk för CSR-

arbete inkluderats. Denna modell används som teoretisk utgångspunkt för att operationalisera 

syftet, samt fungerar som ett stöd i studiens diskussionsavsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Employer Attractiveness & strategisk CSR-integration 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som används för insamling av empirisk data till studien. 

De tre företagen som studeras är EY, Accenture och Sweco. Valet av studieobjekt grundar sig 

i syftet att undersöka attraktiva arbetsgivare för ingenjörs- och ekonomistudenter. Av denna 

anledning användes Universums karriärbarometer, som varje år listar de 100 mest attraktiva 

arbetsgivarna utifrån en undersökning som utförs av ca 10 000 studenter (Universum, 2014). 

År 2013 var de tre studerade företagen rankade som plats 4 (EY - Ekonomer), 4 (Sweco - 

Civilingenjörer) samt 21 (Accenture - Civilingenjörer). Vidare ansågs företagen intressanta 

eftersom alla är tjänsteföretag och därmed inte har en tydlig produkt att bygga sitt varumärke 

kring. Deras Employer Branding-strategi blir då ett viktigt verktyg för att nå ut och attrahera 

passande arbetskraft. 

3.1. Val av metod 

Denna uppsats bygger på en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Detta ämnar ge 

en tydligare bild av det studerade fenomenet än att enbart använda en metod (Bryman, 2002). 

Genom att använda flera metoder för insamling av information ökar även tillförlitligheten för 

studien, eftersom de olika metoderna kan komplettera och kontrollera varandra (Jacobsen, 

2002).  

 

För att kunna förstå hur företagen använder CSR i rekryteringssyfte har kvalitativa intervjuer 

med ansvariga personer från respektive företag genomförts. Vidare har information samlats in 

via de studerade företagens hemsidor samt genom litteraturstudier inom ämnet. För att få en 

bild av hur studenter värderar företags arbete inom sociala frågor har en kvantitativ 

enkätundersökning skickats ut till masterstudenter med inriktning teknik och ekonomi vid 

flertalet universitet i Sverige.  

3.2. Intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för en 

bredare och djupare uppfattning om det studerade fenomenet. Urvalet av intervjuobjekt är 

därför av stor vikt. (Holme et al., 1996) För att samla in relevant information från de 

studerade företagen har intervjuer med kontaktpersoner inom Employer Branding och CSR på 

respektive företag genomförts. Dessa intervjupersoner valdes efter rekommendation från 

respektive företag. För två av företagen visade sig den Employer Branding-ansvariga 
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personen ha en tydlig anknytning till företagets CSR-frågor, vilket har effektiviserat 

intervjuprocessen. Personliga intervjuer har fördelen att en djupare kontakt mellan 

intervjuaren och respondenten uppstår och att detta kan leda till att intervjun blir mer givande. 

Denna typ av intervju är dock mer tidskrävande då de innefattar fysisk förflyttning (Bryman 

et al., 2011). I denna studie utfördes personliga intervjuer vid tre tillfällen, då 

intervjufrågornas natur ansågs kräva detta. En av intervjuerna hölls via telefon, då det var 

svårt att anordna intervjutillfälle, samtidigt som just de intervjufrågorna var av en mer 

generell karaktär. Företag, intervjuperson, intervjuslag samt datum och plats för respektive 

intervju redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Genomförda intervjuer  

Företag Intervjuperson Intervjuslag Datum & Plats 

Sweco Britt Olin - Head of Employer Branding Personlig 2014-04-09 

Stockholm 

EY Cecilia Boija - Head of Employer Branding Personlig 2014-04-23 

Stockholm 

Accenture Caroline Westergren- Nordic Recruitment 

Marketing Lead 

Personlig 2014-05-02 

Stockholm 

Accenture Fredrik Nilzén - Nordic CSR Lead Telefon 

 

2014-05-19 

 

Samtliga intervjuer var av semistruktur vilket innebär att temat och ett par frågeställningar 

bestäms i förväg men att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, 

utan att bli alltför styrd (Bryman et al., 2011). Intervjuaren kan genom detta söka kunskap om 

begreppens funktion och eventuella relationer mellan begrepp och svaren blir i form av öppna 

och fasta svar. Detta har resulterat i en empiri som kan generaliseras till viss del, men där 

även intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt belyses (Ibid). De öppna svaren gav 

en större möjlighet till en mer kvalitativ analys (Lantz, 2012).  

 

Intervjuerna inleddes med information om rapportens syfte, och hur resultatet kommer att 

presenteras. Vidare ställdes frågan om intervjupersonen ger tillåtelse till att intervjun spelas in 

med ljudupptagning via mobiltelefon. Inledningsvis ställdes generella frågor om Employer 

Branding och CSR, för att få en övergripande bild. Därefter kunde mer djupgående frågor 

ställas om företagets EB-strategi och inkludering av CSR i denna strategi, anpassade efter det 

specifika företaget. Efter varje avslutat intervju transkriberades materialet så att intervjuerna i 

sin helhet fanns dokumenterade. En återkoppling med samtliga intervjuobjekt skedde via mail 
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längre fram för att räta ut frågetecken och få svar på ytterligare frågor. En intervjuguide 

(Bryman, 2002) med stöttande bakgrundsfrågor redovisas i Appendix A. 

3.3. Studentenkät 

För att få studenters perspektiv på vikten av CSR-arbete hos företag, utformades en enkät. I 

enkäten fyllde respondenten i kön, ålder, lärosäte och utbildning, med syfte att få en bild över 

respondenternas bakgrund och spridningen mellan dem. Därefter ställdes ett flertal slutna 

frågor med fasta svarsalternativ presenterade i form av en skala, så kallade slutna frågor med 

ett horisontellt format. Detta gjorde det möjligt att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna 

jämföra svaren på de olika frågorna (Bryman, 2002). 

 

Enkäten skapades på webben via verktyget Google Forms, och skickades ut via mail samt 

delades på sociala medier till masterstudenter inom teknik och ekonomi på universitet och 

högskolor i Sverige. Denna form av enkät är en så kallad surveyundersökning online 

(Bryman, 2002). Onlinebaserad enkät är ett snabbt och anpassningsbart medium för att samla 

in data från flertalet personer (Bryman, 2002). Detta passar studiens syfte med enkäten, som 

är av ett bekräftande slag och fungera som förstärkning av information utrönt från 

företagsintervjuer, samt är väl kompatibelt med rapportens fokus mot en mindre och homogen 

respondentgrupp (Bryman, 2002).  

 

Enkätfrågorna täcker ett större område än vad som är nödvändigt för studiens analys. Detta 

för att inte vinkla respondenterna till studiesyftets fördel. Respondenterna fick svara på frågor 

om fem företag vilket reducerades till tre (EY, Accenture och Sweco) på grund av uppsatsens 

omfattning. Enkätens utformning redovisas i sin helhet i Appendix B. 

3.4. Sekundärdata 

För att förstå begreppen CSR och Employer Branding, och kunna knyta kopplingen 

däremellan, studerades i en inledande fas böcker och artiklar i ämnet. Grundinformation om 

varje företags CSR-engagemang baserades på fakta som fanns att tillgå på respektive företags 

hemsida. Denna information studerades och användes som grund till och förberedelse inför 

respektive intervju. Sekundärdata från ovan nämnda kanaler har även kompletterat fakta i 

rapportens företagsbakgrund och empiridel.  
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3.5. Operationalisering av teori 

De olika teorierna presenterade i denna uppsats ska vara en hjälp i rapporten för att kunna 

undersöka vad som ligger till grund för företagets EB-strategi, samt hur företagens CSR-

arbete är utformat. En kompletterande studentenkät kan sedan fungera som en fingervisning 

till hur företagets Employer Branding fungerar i praktiken.  

 

För att utreda ett företags Employer Brand Strategy utformades bland annat intervjufrågor om 

hur företagens generella EB-strategi ser ut och hur den har utformats gentemot studenter. 

Information om företagens EB-strategi och CSR-arbete samlades in från intervjuerna, 

företagets hemsida samt andra plattformer och kategoriserades sedan enligt Morsing & 

Schultz (2006) tre typer av strategisk CSR-kommunikation. 

 

För att undersöka företagets Employer Brand signal utformades intervjufrågor utifrån de fem 

dimensionerna introducerade i teorin av Burke & Logsdon (1996). För att undersöka hur 

studenter värderar ett företags CSR-arbeten i förhållande till andra aspekter utformades frågor 

i enkäten berörande detta område. Enkätresultaten användes för att kunna analysera 

aspekterna Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens. Enkätresultaten användes även för att 

analysera i vilken grad CSR påverkar hur attraktiv en arbetsgivare är, det vill säga aspekten 

Employer Attractiveness.  

3.6. Kritiska reflektioner  

Som tidigare nämnts har en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts i denna 

studie. Följaktligen har både primära och sekundära källor använts för informationsinsamling. 

De primära källorna i den här studien utgörs av de respondenter som bidragit med information 

via intervjuer och enkätfrågor. Att använda primära källor ökar studiens tillförlitlighet 

eftersom informationen kommer direkt från källan och därför inte hunnit förvrängas. 

Genomförandet av intervjuer medför dock alltid en viss risk för missförstånd och 

missuppfattningar (Jacobsen, 2002).  

 

Läsaren bör beakta att risken för att tabellerna som sammanställer vilka informationskanaler, 

tabell 2 och tabell 3 i Avsnitt 5, som företagen använder och som beskriver vilka CSR projekt 

företagen deltar i, tabell 4, kan vara ofullständiga. Information om detta har samlats in via 

intervjuer och företagens hemsidor. 
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I en enkätundersökning finns en svårighet i att formulera frågor utan att vara i dialog med 

respondenten. Frågor kan då prioriteras och förstås olika av respondent och intervjuare. Ett 

oberoende mellan frågorna är svårt att upprätta vid enkät, eftersom respondenten har 

möjlighet att se alla frågor samtidigt. En annan nackdel är att man vid enkätstudie inte vet 

vem som besvarar enkäten, och därmed inte kan väga in viktiga aspekter i respondenternas 

svar. I värsta fall blir enkäten obesvarad (Bryman, 2002).  

 

Enkäten besvarades av 50 respondenter. Med antalet respondenter i åtanke skall utfallet från 

enkäten mer ses som en fingervisning än som ett generaliserbart resultat. Antalet respondenter 

skiljer sig en aning för varje företag. Av naturliga skäl besvarade inte de respondenter som 

inte kände till företaget på frågan om vilka aspekter de förknippade det berörda företaget med. 

En annan orsak till bortfall bland de som kände till företaget skulle kunna förklaras med att de 

inte hade tillräckligt med information om företaget för att kunna besvara dessa frågor.  
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4. Studerade företag 

I detta avsnitt ges kortfattade presentationer av de tre studerade företagen; EY, Accenture och 

Sweco. Företagen är verksamma i och på olika branscher och marknader och kan därmed ha 

olika möjligheter att prioritera och resurser att lägga på CSR och Employer Branding. En 

övergripande kunskap om respektive intervjuobjekt krävs därför för att ge en så rättvis bild 

som möjligt. 

4.1. EY 

I början av 1900-talet grundade Alwin Ernst och Arthur Young varsin revisionsfirma i USA. 

Företagen fusionerades 1989 och skapade därmed Ernst & Young, sedermera EY. EY är idag 

ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ca 175 000 anställda på över 700 kontor i 

150 länder, med globalt huvudkontor i London. EY har 2 240 medarbetare och 57 kontor i 

Sverige, med det svenska huvudkontoret i Stockholm. Under 2012/2013 omsatte EY 3,3 

miljarder kronor i Sverige. Den globala omsättningen under samma period var 25,8 miljarder 

USD (EY, 2014a). 

4.2. Accenture 

Accenture är sprunget ur det irländsk-amerikanska företaget Andersen Consulting. År 1989 

formades företaget till hur det mer eller mindre ser ut idag, när en grupp partners från 

uppdelningen av de olika Arthur Andersen-företag runt om i världen bildade en ny 

organisation. Sedan 2001 heter företaget Accenture och är i nuläget ett globalt företag inom 

managementkonsulting, IT och outsourcing, med cirka 289 000 medarbetare i över 120 

länder. Accenture har 3 kontor i Sverige. Huvudkontoret är lokaliserat i Dublin, Irland. Under 

2012/2013 omsatte Accenture 1,7 miljarder kronor i Sverige. Den globala omsättningen under 

samma period var 28,6 miljarder USD (Accenture, 2014a). 

4.3. Sweco 

1889 i Sverige bildades grunden till det som idag är Sweco. Sweco är ett internationellt 

teknikkonsultföretag där uppdragen sträcker sig från förstudier, utredning och strategisk 

planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Det innebär ett tätt 

samarbete mellan ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. Sweco-koncernen har 9000 

anställda, med 4900 anställda i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm, med 50 mindre 

kontor runtom i Sverige. Sweco har fasta etableringar i tolv länder, men utför uppdrag i cirka 
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80 länder runt om i världen. Den årliga omsättningen uppgår till ca 9 miljarder SEK (Sweco, 

2014a). 

5. Undersökning 

Studiens empiriska avsnitt ämnar ge en genomgång av det material som samlats in via 

intervjuer, enkätundersökning och sekundärkällor. Inledningsvis presenteras de studerade 

företagens Employer Branding-strategi och vilka kanaler de använder sig av vid 

marknadsföring, internt och externt, för att bygga sitt varumärke. Avsnitt 5.2 behandlar 

företagens CSR-arbete. Här redovisas vilka olika initiativ inom hållbarhet och sociala frågor 

som företagen driver utöver sin kärnverksamhet, samt vilka möjligheter det finns för anställda 

att engagera sig i dessa initiativ. I avsnitt 5.3 kopplas sedan respektive företags Employer 

Branding-strategi och CSR-arbete samman för att belysa om, och på vilket sätt, företagen 

aktivt implementerar kommunikation om CSR-arbete i sin EB-strategi. Avsnitt 5.4 behandlar 

utfallet av enkätundersökningen och redovisar de övergripande trender som resultatet av 

denna påvisar. 

5.1. Employer Branding 

De tre studerade företagen har alla en etablerad Employer Branding-strategi och använder 

olika kanaler för att kommunicera ut specifika budskap med avsikt att stärka sitt varumärke. 

Kommunikationen internt, mot medarbetarna, och externt, mot övriga intressenter, ser olika ut 

(Boija, Westergren, Olin, 2014 Intervju). 

 

Tabell 2 redovisar de olika kanalerna för intern Employer Branding och hur företag arbetar 

för spridning av kunskap och lärdomar till sina anställda och kunder. 
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Tabell 2: Interna kanaler  

Företag Interna 

nätverk 
Nyhetsbrev, 

kontinuerligt 

utskickade  

Medarbetarundersökning Intranät Övrigt 

EY Kvinnliga 

nätverk. 
Nätverk 

inriktade 

efter ålder, 

med flera 

Nej Ja, inom flera olika grupper Yammer - 

globalt intranät.  
 

Egen tidning 

“Balans”. 

Workshops. 

Accenture Kvinnligt 

nätverk. 

Grönt 

nätverk. 

LGBT-

nätverk 

med flera  

Ja Årliga undersökningar, 

utöver undersökningar 

speciellt inriktade mot 

nyanställda 

Portalen- 

Svenskt intranät. 

Kontinuerliga 

video- och 

podcastlänkar i 

olika forum.  

Pubkvällar 

med teman.  

Interna 

tävlingar och 

utmärkelser. 

Sweco Ja Ja Ja, årligen.  Ja 
 

Sweco Talk. 

Utbildningar 

och kurser 

inom Sweco 

Academy. 

 

I tabell 3 redovisas de kommunikationskanaler som identifierats att de studerade företagen 

använder sig av i marknadsföring och kommunikation externt gentemot studenter och 

nyutexaminerade. 

 

Tabell 3: Externa kanaler med fokus på studenter 

Företag Hemsida Sociala medier Tidskrifter Reklam Utvalda universitet 

EY Specifik 

karriärhemsida. 
EY Sverige 

Karriär på 

Facebook. 
 

Egen 

studenttidning. 

Di. 

Studenttidningar. 

Bio. 

Tv. 

Annonser. 

25 skolor har 

kontaktpersoner. 
Team för varje 

avdelning. 

Accenture Specifik 

karriärhemsida. 
Accenture 

Sverige Karriär 

på Facebook. 
YouTube-kanal. 

Twitter-konto 

Kårtidningar, Di, 

Universum 
Annonser. 8 st. utvalda. 

Sweco Flik om karriär på 

hemsida. 
Sweco (allmän) 

på Facebook. 
Universum. 

Di. 

Metro. 

Annonser. 

Bilagor. 
De större 

universiteten och 

högskolorna. 

Foffkl f  

Undersökningar, 

beaktade 
Karriärmässor Partnerskap, 

studentrelaterat 
Mindre event (case, studiebesök 

etc.) 

EY Universum. 

Juristbarometern. 

WES. 

Ja, vissa 

utvalda. 
Nej. Ja. 

Accenture Universum. Ja. Nova 100. Ja, kontinuerligt. 

Sweco Universum. Ja, alla stora. Nej. Ja, ökar. 
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5.1.1. EY 

EY:s Employer Branding-strategi går ut på att bygga arbetsgivarvarumärket inifrån och ut. 

Cecilia Boija, Head of Employer Branding på EY, menar att eftersom EY är ett företag som 

arbetar business-to-business så blir man aldrig bättre än medarbetarna som arbetar där. Man 

behöver alltså börja internt, vad medarbetarna tycker, upplever och ser. Det är också främst 

medarbetarna som man använder för att kommunicera utåt. Boija menar att den främsta 

skillnaden mellan EY och deras närmsta konkurrenter är kulturen och just den är viktig att 

kommunicera utåt så att rätt personer söker sig till företaget. EY är noga med att uppdatera sin 

EB-strategi, så att den reflekterar den aktuella verkligheten och baserar detta på sex så kallade 

megatrender. Dessa megatrender identifieras av en intern revisionskommitté och baseras på 

vad ledande företag diskuterar med sina EY-revisorer (EY, 2014b).    

 

EY:s interna värderingar är Integritet, Respekt, Laganda, Våga ta Ledningen samt Visa Vägen 

Framåt. Dessa sprids också indirekt via de anställda ut till exempelvis studenter, menar Boija. 

Däremot ger det inte så mycket att bara säga orden utan EY vill gärna exemplifiera dem i 

kommunikationen. Boija tycker att detta har förändrats de senaste 10 åren. Förr var det 

möjligt att skriva någonting och detta kunde i sin tur upplevas som en sanning. Idag är 

kommunikationen mycket snabbare och transparensen större, eftersom det finns större 

möjlighet att söka upp information och sprida missvisande saker, via till exempel Google. 

Detta gör att det blir allt viktigare för företag att vara noggranna med att ha täckning och 

bakgrund för det företaget gör och kommunicerar ut (Boija, 2014 Intervju).  

 

För att sprida EY:s varumärkesstrategi bland medarbetarna arbetar EY mycket med intern 

kommunikation, som ges exempel på i tabell 2 ovan. EY har exempelvis genomfört 

workshops för alla anställda, med fokus på EY:s strategi, värderingar, mål och hur man ska nå 

dit. Det är viktigt att hela företaget globalt har samma övergripande mål och värderingar, även 

om justeringar behövs göras på grund av kulturella skillnader, menar Boija. EY lägger stor 

vikt vid medarbetarundersökningar och kommunikation globalt via intranätet (Boija, 2014 

Intervju). Samtidigt finns ett flertal olika interna nätverk, med syfte att knyta kontakter och 

inspireras (U & Future, 2014).  

 

Exempel på EY:s externa kommunikationskanaler kan hittas i tabell 3 ovan. När det gäller 

extern kommunikation främst gentemot studenter, närvarar EY på utvalda karriärmässor runt 

om i landet. Dock vill EY fokusera mer på att anordna event av mindre storlek, där det går att 
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få en tätare interaktion med studenterna som kan vara svårt att frambringa på mässor. EY har 

utvalda medarbetare, ibland en person och ibland ett team, som är ansvariga för kontakten 

med 25 utvalda skolor. När medarbetarna åker ut till skolor och pratar har de fått vissa 

direktiv och förslag på ämnen och perspektiv att fokusera på. Boija menar dock att det viktiga 

är att de anställda delar med sig av sin verklighet och inte överdriver eller förfinar något.  

 

Boija framhäver att det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt, för att sedan 

kunna möta upp förväntningarna så gott det går och vara tydlig med vad företaget kan erbjuda 

och inte. Till viss del används också sociala medier. Boija menar att sociala medier såsom 

Facebook kan vara komplicerat att använda eftersom det är relationsdrivet och ofta handlar 

om personliga sidor. Det är inte alltid optimalt att blanda in karriären där, menar Boija. EY 

använder sociala medier till att sprida generell information om sin kultur, information om 

olika tävlingar och events och innehåll kopplat till det övergripande varumärket (Boija, 2014 

Intervju).  

5.1.2. Accenture 

Caroline Westergren, Nordic Recruitment Marketing Lead på Accenture berättar att 

Accentures Employer Branding-strategi utgår från två huvudmålgrupper; Graduates 

(nyutexaminerade) och Experienced (minst 1 års erfarenhet). Inom vardera av dessa 

huvudgrupper finns det tre uppmärksammade områden; Image Building, Relationship 

Building samt Sourcing. Image Building är ett brett område och handlar om Accentures 

varumärke och hur företaget uppfattas utåt. Här ingår exempelvis reklam och generella 

annonser. Inom Relationship Building innefattas aktiviteter såsom arbetsmarknadsdagar, 

casetävlingar och interaktion via sociala medier. Sourcing handlar mer specifikt om att driva 

in ansökningar, exempelvis annonseringar för en viss tjänst eller interna tips-kampanjer. 

 

Intern Employer Branding på Accenture sker via flera olika kanaler, vilket ges exempel på i 

tabell 2. Accenture har bland annat ett system där olika lyckade initiativ runt om i världen 

sprids via interna nyhetsbrev och i globala konferenssamtal, för att på så sätt uppmärksammas 

runtom i organisationen. På så vis kan anställda lära sig av andra inom organisationen och ta 

efter andra länders initiativ, menar Westergren (Westergren, 2014 Intervju).  

 

Westergren berättar att en stor del av Accentures rekrytering styrs av medarbetare, som 

arbetar aktivt med att anordna aktiviteter med studenter. I år fokuserar Accenture på åtta olika 
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universitet som man identifierat har studieinriktningar attraktiva för Accenture. För varje 

universitet man fokuserar på finns en skolgrupp bestående av 3-30 anställda. Dessa personer 

arbetar med rekryteringsevent och studentaktiviteter utöver ordinarie arbetsuppgifter. 

Skolgrupperna har möten tillsammans med de centrala funktionerna på Accenture, där 

skolgrupperna ges riktlinjer om vilka profiler man söker och vilka områden man ska trycka på 

lite extra. Det är dock viktigt att det som sägs är autentiskt och att de anställda berättar om just 

sin upplevelse av Accenture. Det kan dock vara svårt att prata om företaget om medarbetaren 

inte har arbetat där så länge. Därför är det viktigt att personerna i gruppen utbildar varandra 

och att det alltid finns någon lite mer senior person med i skolgrupper, berättar Westergren. 

Ytterligare exempel på Accentures externa kommunikationer kan ses i tabell 3 ovan. 

Westergren påpekar att det är svårt att använda sociala medier eftersom dessa kanaler är 

relativt nya inom EB, och tycker att den koden ännu inte är knäckt. Event där fokus kan 

läggas på en dialog med studenterna prioriteras högst (Westergren, 2014 Intervju).  

 

Westergren menar att det är viktigt att vara lyhörd för vad studenter frågar om under mässor 

och event, för att på så vis bli bättre på att kommunicera ut företagets ståndpunkt inom dessa 

områden. Man mäter också framgång genom att titta på hur många som ansöker till en viss 

tjänst eller avdelning. Slutsatsen som dras är då att kommunikationen för den rollen har 

fungerat bra, menar Westergren. Ibland skickar man ut enkäter efter olika event för att få 

feedback av de deltagande. Accenture uppdaterar sin Employer Branding-strategi årligen 

(Westergren, 2014 Intervju).  

5.1.3. Sweco 

Britt Olin, Head of Employer Branding, berättar att Sweco har en modell de kallar Employer 

Value Proposition, EVP. Syftet med denna modell är att fungera som en röd tråd genom 

företaget och alla dess beslut, samt vara grundfundamentet i företagets EB-strategi. Denna 

modell består av tre huvudpelare, som definieras som ”Ta initiativ och var fri att styra ditt 

arbete”, ”Utvecklas på bästa sätt i utmanade projekt” samt ”Skapa ett hållbart samhälle”. 

Denna modell tillsammans med Swecos värdeord; Nyfikenhet, Ansvar och Engagemang, 

menar Olin ligger till grund för alla de strategier och mål som finns inom företaget och i 

kommunikation ut till kunder, leverantörer och potentiell arbetskraft. Olin poängterar att det 

är viktigt att få de anställda att känna att de vill stanna kvar på företaget och utvecklas. En 

nackdel med EVP-modellen är enligt Olin att den har sett likadan ut i ungefär 10 år och att det 

finns ett behov att uppdatera på den fronten. Olin anser att Sweco inte har lyckats fullt ut med 
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att kommunicera ut alla delar av EVP-modellen, men att Sustainability-delen är en av de 

främsta. EVP-modellen är tänkt att fungera som ett verktyg som ska fungera globalt och av 

den anledningen har den varit tvungen att modifieras lite. Tidigare bestod den av fyra delar 

där Work Life Balance var den fjärde. Denna del är väldigt viktig i Sverige men prioriteras 

enligt Olin inte i de flesta andra länder där Sweco verkar. Ett sätt för att förbättra spridningen 

och implementeringen av EVP-modellen och företagets värdeord i organisationen har varit att 

utforma tjänster för detta ändamål. Ett exempel på detta är Britt Olins tjänst, Head of 

Employer Branding, som infördes 1 januari 2014.  

 

Olin berättar att vid uppdateringen av företagets EB-strategi har målgrupper intressanta för 

företaget identifierats. En av dessa målgrupper är nyexaminerade studenter. För att fånga upp 

intressanta studentgrupper har Sweco nyligen börjat fokusera speciellt på de universitet som 

företaget anser vara betydelsefulla. Enligt Olin pågår en process för att gå djupare och bli mer 

specifik i sökandet efter studenter passande för företaget, bland annat genom att försöka 

fokusera resurser och event mot särskilt intressanta utbildningsinriktningar är att finna 

särskilda utbildningar. För att kommunicera ut Swecos varumärke mot studenter, 

nyexaminerade och annan potentiell arbetskraft använder sig företaget av flera olika kanaler 

som representeras i tabell 3 ovan. Alla budskap som kommuniceras ut via sociala medier skall 

innefatta tre budskap som uppdateras varje år. 2014 är budskapen fokuserade mot smarta 

städer, men det är varje år någon form att hållbarhetsvinkling. Andra aspekter som ökar 

Swecos kännedom hos studenter är bland annat att anställda på Sweco arbetar som lärare 

inom olika universitet- och högskoleutbildningar (Olin, 2014 Intervju). 

5.2. Corporate Social Responsibility 

EY, Accenture och Sweco arbetar alla med CSR-frågor och driver ett flertal projekt och 

initiativ som ligger utöver företagets grundläggande legala och ekonomiska ansvar (Boija; 

Westergren; Olin, 2014). I tabell 4 nedan redovisas både det interna och externa CSR-arbete 

som, utifrån intervjuer och hemsidor, har identifierats finnas hos de studerade företagen. 
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Tabell 4: Delar av företagens externa och interna CSR-arbete 
 

CSR-arbete kopplat till 

företagets 

tjänster/produkter 

Standarder och 

certifieringar 
Internt CSR-fokus Externt 

uppmärksammat 

CSR-initiativ 

EY EY Drivkraft.  
Skills based donations. 

Global Code of 

Conduct. UN 

Global Compact. 
ISO 14001. 

Hållbarhetsredovisn

ing. Transparency 

report. 

EY Entrepreneur of the 

Year. 
 

Accenture Accenture Development 

Partnerships (ADP) 

Volunteering Business 

Partnership (VBP) inom 

VSO 

FIDIC: s Code of 

Business Ethics.  
UN Global 

Compact.  
ISO 14001. 
Environmental 

Responsibility 

Policy.  

Green Superhero 

Eco Challenge. 
Smart Work 

Program.  

Corporate 

Citizenship report. 
CDP Report 

Medlem av CDP - 

Driving Sustainable 

Programs.  
Green Growth Action 

Alliance. 

Sweco Miljö- och hållbarhetsdel 

implementerat i de flesta 

projekt. Bl.a. växthus för 

storstaden, lekplats där 

barnen själva genererar 

energi. 
 

FIDIC: s Code of 

Business Ethics. 
UN Global 

Compact. 
ISO 9001. 
ISO 14001.  
OHSAS 18001. 
CSR-policy. 

Samverkan för 

hållbar 

samhällsutveckling - 

del av Sweco:s 

årsredovisning. 

Swecos Hugopris under 

Swecos inspirationsdag.  
J. Gust. Richert 

stiftelse.  

FFNS-stiftelsen. 

 

Möjlighet till 

betalt 

volontärarbete 

Möjlighet till 

frivilligt 

volontärarbete 

Sponsor/bidrag: Jämställdhet/mångfald Övrigt 

EY Volunteering at 

work. 
Skills based 

donations. 

Volunteering at 

work. 
Återuppbyggnad 

av Haiti. 
BRIS. 

Cancerfonden. 

World Childhood 

Foundation. 

Stadsmissionen. 

Career watch EY/Ethics 

hotline. 
EY:s guide 

för NGO:s. 

Accenture Finns ej i 

Sverige. En 

variant är dock 

Accenture 

Development 

Program. 

Probono-fall 

kopplade till 

företag inom 

Skills to 

Succeed. 

 

Skills to 

Succeed. 
Tjänstledighet 

för att arbeta 

inom VSO. 

“Skill based 

Volunteering 

for local 

partners” 

Partnerskap med 

Rädda Barnen. 

Plan 

International med 

flera inom Skills 

to Succeed 

Defining Success - Your 

way. 
Accenture Diversity 

Council. 
LGBT-nätverk. 

Kampanjer för att öka 

andelen kvinnor. 
Utbildat anställda på 

Manager-nivå och högre i 

genusmedvetenhet. 
Event på internationella 

kvinnodagen 

Skapat The 

Sustainable 

Organizatio

n e-book. 

Sweco Inte direkt 

betalt, men 

möjlighet till 

tjänstledighet 

för Läkare utan 

Gränser 

Tjänstledighet 

för att arbeta 

med Läkare 

utan Gränser. 

Partnerskap med 

Läkare Utan 

Gränser. 

Specifika mål skall sättas 

2015 för att förbättra 

mångfalden. 
Egen CSR policy där 

jämställdhet och 

mångfald är en gren. 

Har gett ut 

en kokbok 

som ej 

kräver spis 

eller ugn. 

MyFootPrin

t-app. 
Climate 

Helpdesk. 
A Day In 

The World 
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5.2.1. EY 

EY definierar sitt hållbarhets- och samhällsarbete som CR - Corporate Responsibility. I CR-

begreppet inkluderar de aspekterna utbildning, entreprenörskap, hållbar miljö och 

samhällsengagemang.  

 

EY:s initiativ inom hållbarhet koordineras delvis genom den globala organisationen. Man har 

valt att inrikta arbetet mot tre områden – utbildning, entreprenörskap samt miljö- och 

samhällsengagemang. Inom dessa områden kan medarbetarna kombinera sin kompetens med 

ett personligt engagemang. Boija menar att man har valt att bidra med kunskap som företaget 

sitter på. Detta gör man bland annat genom initiativet Volunteering at work som innebär att 

alla medarbetare har möjlighet att lägga 16-40 timmar om året av sin arbetstid till utvalda 

volontärsprojekt (Boija, 2014). Programmet skapades för att möta medarbetarnas önskan om 

att kunna engagera sig ideellt och fokuserar på projekt inom entreprenörskap, miljö och 

utbildning. Programmet inkluderar bland annat initiativ som att stödja högskole- och 

gymnasieutbildningar genom att låta medarbetare fungerar som föreläsare och lärare inom 

bland annat Rinkebyakademien och som partner i My Dream Now. Både Rinkebyakademien 

och My Dream Now är projekt med mål att öka samverkan mellan skola och arbetsliv genom 

att knyta till sig företag som bidrar med klasscoacher, gästföreläsningar och tar emot 

studiebesök (Rinkebyakademien, 2013) (My Dream Now, 2014). En lista över EY:s övriga 

CSR-fokuserade arbete kan hittas i tabell 4 och förklaras ytterligare i Appendix C. 

 

På frågan om CSR kan vara en konkurrensfördel svarar Boija att det är svårt att uppskatta om 

man verkligen kan tjäna pengar på CSR. Om man är först och bäst kan det vara väldigt 

gynnsamt för varumärket. Istället kan det innebära en risk för företaget att inte jobba med 

dessa frågor, om det till slut blir en hygienfaktor på marknaden och kunder väljer bort företag 

som inte arbetar med detta. 

 

Boija berättar att man märker ett ökat intresse om CSR-frågor från studenter. Detta började 

för ca 8 år sedan och har på senare tid exploderat. EY började engagera sig i CSR-frågor för 

ca 5 år sedan. Boija tror att det ökade intresset sitter ihop med att folk som kommer in nya har 

andra värderingar och tydligare etiska värderingar. Det är också framförallt de nyanställda 

som söker sig till volontärprogrammen. Boija tror att detta beror på att man som nyanställd är 

mer öppen och har med sig nya tankar när man kommer utifrån. EY känner dock inte direkta 

påtryckningar från företag och kunder att ta ökat samhällsansvar. Det kan dock hända att 
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kunder frågar om hållbarhetsredovisningar och miljö, berättar Boija. Just miljö är då i fokus 

eftersom det också är en stark politisk fråga. Boija tror att även i framtiden kommer de största 

påtryckningarna för ett ökat samhällsengagemang komma från studenter istället för från 

företag och kunder, så länge det inte genererar säkra inkomster (Boija, 2014, Intervju).  

5.2.2. Accenture 

Accenture definierar deras CSR-arbete som CC - Corporate Citizenship och började arbeta 

mer strukturerat med dessa frågor runt 2004. Det mesta CC-arbetet är initiativdrivet. Man har 

valt att fokusera på att ta till vara på den kunskap som företaget besitter och ett globalt 

exempel på detta är projektet Skills to Succeed (Westergren, 2014, Intervju). Målet med Skills 

to Succeed är att mellan 2010 och 2015 ge 700 000 människor från hela världen de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att söka arbete eller starta eget företag (Accenture, 2014b). I 

detta projekt ingår bland annat ett strategiskt partnerskap med Rädda Barnen, den ideella 

föreningen Mattecentrum, Plan International med flera (Westergren, 2014 Intervju). 

Accenture bidrar även med direkt ekonomiskt stöd till dessa föreningar, samt möjliggör 

probonostöd till partners (Nilzén, 2014 Intervju).  

 

Ett annat CSR-initiativ inom Accenture är ADP (Accenture Development Partnerships). ADP 

är en separat arbetsenhet inom Accenture, där affärsmodellen bygger på ”no profit, no loss” 

och bygger på att Accenture tar bort kostnadstäckning samt att medarbetarna går ned i lön 25 

till 50 % av deras utgångslön. Denna modell riktas mot ideella organisationer och statliga 

myndigheter i utvecklingsländer. Resterande kostnader betalas av den icke vinstdrivande 

organisationen (Accenture, 2014c) Varje år finns möjlighet för några anställda att åka 

utomlands och arbeta med ett större projekt i 3-6 månader. Konceptet bygger på att Accenture 

tar bort de fasta kostnaderna inom projektet, samt att medarbetarna går ned i lön till 25 - 50% 

av deras utgångslön. Avgiften som är kvar betalas av den ideella organisationen (Nilzén, 2014 

Intervju).  

 

Internt utbildas alla anställda kontinuerligt om företagets värderingar och mål. Man har även 

genomfört kampanjer för att öka andelen kvinnor på företaget och bland annat utbildat alla på 

Manager-nivå eller högre i genusmedvetenhet. Att alltid sträva efter att bli ännu bättre är 

något som ligger i ett konsultföretags natur, menar Westergren. Accentures övriga CSR-

fokuserade projekt och arbete hittas tabell 4 samt utförligt förklarat i Appendix C. 
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Caroline Westergren anser att Accenture kan se sitt CC-arbete som en konkurrensfördel och 

är något som uppskattas mycket, speciellt internt. Det finns också påtryckningar från 

företagets kunder och partners som i sin tur ofta har egna målsättningar inom CSR och 

hållbarhet. Dessa företag vill inte jobba med någon som inte har samma mål och värderingar, 

menar Westergren. Man ser också från Accenture ett ökat intresse för CSR-frågor både 

genom olika undersökningar och under mässor och i kontakt med studenter. I och med att 

Accenture är ett tjänsteföretag är det ett ännu större fokus att ha de bästa medarbetarna och 

vara attraktiv för nya talanger, då vill man också belysa frågor som de tycker är viktiga, 

menar Westergren som inte heller tror att trenden med allt större efterfrågan på CSR kommer 

att gå över.  

 

5.2.3. Sweco  

Hållbarhets- och miljöarbete går som en röd tråd genom Sweco:s alla projekt och samarbeten, 

vilket tydliggörs i deras företagsslogan; “Sustainable engineering and design”. Olin menar att 

CSR-frågor implementeras i det dagliga arbetet och är något som genomsyrar hela företaget. 

Det finns inte ett föredrag eller presentation som inte innehåller något om hållbarhet, menar 

Olin. Att kunna visa kunder att företagets tjänster och produkter är hållbara är i stort sätt ett 

krav då alla upphandlingstillfällen har någon form av krav på hållbarhet. (Olin, 2014, 

Intervju). I tabell 4 ovan redovisas Swecos CSR-arbete. 

 

Enligt Olin är det enklare att diskutera miljömässiga problem och andra CSR-frågor i Sverige 

jämfört med många andra länder. En anledning till detta är de många lagar om jämställdhet, 

mångfald och kollektivavtal. Drivkraften att engagera sig i frågor som berör olika former av 

samhällsansvar kommer både utifrån från kunder och inifrån företaget där de anställda är 

drivande. Framförallt ser Olin ett engagemang för dessa frågor från studenter. Trots detta 

engagemang hos studenter för CSR frågor har hållbarhet blivit lite av en hygienfaktor enligt 

Olin, och det är inte är där Sweco skiljer sig som arbetsgivare. Det är genom möjlighet till 

spännande uppdrag, utveckling och möjlighet att röra på sig inom företaget som lockar till sig 

kompetent arbetskraft anser Olin. Sweco erbjuder inte sina arbetare direkta volontärsuppdrag, 

men har ett nära samarbete med Läkare utan gränser, där Swecos medarbete får tjänstledigt 

vid deltagande i projekt. Varje år skänks även en betydlig summa pengar till organisationen 

(Sweco, 2014h).  
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Olin nämner att det fortfarande finns områden som Sweco kan förbättra. Sweco vill till 

exempel introducera en högre grad av mångfald på företaget. Problematiken med mångfalden 

inom Sverige beror främst på språkbarriärer där krav på språkkunskaper ställs för att riktlinjer 

och manualer skall kunna följas. Under 2015 kommer specifika mål sättas för förbättra 

mångfalden inom företaget. Något som Olin anser att Sweco har lyckats med är att få in fler 

kvinnor på högre positioner då hälften av dessa innehavs av kvinnor. Hon nämner det istället 

som en utmaning att attrahera mer killar till att söka nytt arbete och traineeprogram inom 

företaget (Olin, 2014, Intervju). Fler exempel på Swecos CSR-fokuserade arbete hittas tabell 

4, samt förklarat i Appendix C.  

5.3. Kommunikation av CSR 

5.3.1. EY 

Cecilia Boija menar att CSR är väldigt viktigt för EY men att det är viktigt att börja 

kommunikationen inifrån och ut då det är en känslig fråga. Om det ska framstå som äkta och 

trovärdigt måste det börja med medarbetarnas egna initiativ, och spridas därifrån, menar 

Boija. Man berättar om initiativen för studenter exempelvis i studentmagasin och på 

seminarier. Man går dock inte ut med information om CSR-arbete i annonser eller reklam. 

Enligt Boija beror detta på att man vill behålla känslan av äkthet och transparens för 

medarbetarna.  

 

Andra externa kanaler som används av EY för att kommunicera ut CR(CSR)-arbetet är 

hemsidan, där övergripande information om företagets CR finns under fliken Om oss. 

Därifrån kan man klicka sig vidare för att läsa om specifika projekt och fokusområden. Det 

finns ingen specifik information om CSR-arbete eller möjligheter till volontärarbete på EY:s 

separata karriärhemsida.  I EY:s egen utgivna studenttidning U & Future finns artiklar om 

CSR-initiativet “Volunteering at work”. På EY:s facebook-sida har man skrivit om CR-

projekt vid någon eller ett fåtal tillfällen berättar Cecilia Boija, men man är försiktigt med 

sådan kommunikation via sociala medier.   

5.3.2. Accenture 

Carolina Westergren berättar att kommunikationen av Accentures CC(CSR)-arbete först och 

främst sker internt för att uppmuntra medarbetarna till engagemang. Den interna 

kommunikationen sker genom följande kanaler; i interna nyhetsbrev, där en sektion alltid 

handlar om CC-initiativ; via informationsdelning i olika interna nätverk; på intranätet; vid 

event såsom inspirationskvällar och sociala aktiviteter. Ibland håller CC-värdar i 
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fredagspuben, som är ett återkommande event på kontoret och då passar de på att berätta om 

sina initiativ, säger Westergren. Ett ytterligare sätt att kommunicera Accentures CSR-arbete är 

Corporate Citizenship-rapporten som kommer ut vartannat år, där information om och resultat 

från olika initiativ presenteras.  

 

På Accentures hemsida finns information om Corporate Citizenship under fliken About us. 

Det finns en specifik flik om CC i Sverige där man kan läsa om flera lokala projekt och 

policys. Även på Accentures separata karriärhemsida finns en flik om Corporate Citizenship 

med information, videor och länkar om de olika initiativ som Accenture driver och hur man 

kan bidra när man arbetar på företaget. Man kommunicerar även ut möjligheten att jobba med 

CC om man anställs på Accenture. Denna kommunikation sker dels via facebook-sidan 

Accenture Sverige Karriär och på olika mässor och event. Man nämner också alltid om 

arbetet i Accentures broschyrer som delas ut till studenter. Det gör man för att det är en del av 

Accentures företagskultur, menar Westergren.  

 

Westergren menar att man på Accenture sett i vissa undersökningar att man inte alltid lyckats 

med att kommunicera ut allt CSR-arbete som faktiskt görs. Westergren poängterar också att 

det är viktigt att vara självkritisk i den externa kommunikationen och utvärdera hur man kan 

bli bättre i att nå ut med sina budskap.  

5.3.3. Sweco  

Internt undersöks utkomsten av Sweco:s CSR-initiativ bland annat genom en 

medarbetarundersökning som genomförs varje år. Det finns 3-4 frågor som är direkt kopplade 

till CSR i undersökningen. I det årliga medarbetarsamtalet, Sweco Talk, lyfts också CSR- och 

etikfrågor fram mellan chefer och anställda (Olin, 2014 intervju). 

 

Extern kommunikation om Swecos CSR-arbete sker främst via företagets hemsida där 

företagets EVP, Employer Value Proposition, presenteras. Det finns också en flik om Swecos: 

CSR-arbete under fliken” Kvalitet och miljö” där man kan ladda ner Swecos egna CSR-

policy. Det finns även en flik “Om Läkare Utan Gränser” på Swecos hemsida där man kan 

läsa om hur Sweco bidrar till den organisationen. Även Facebook-sidan och LinkedIn används 

för att sprida information om Sweco:s CSR-engagemang. Alla buskap som Sweco skickar ut 

via sociala medier ska innefatta tre budskap som man väljer varje år och budskapen har alltid 
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en hållbarhetsvinkling. I år är det övergripande budskapet Hållbara städer (Olin, intervju 

2014). 

 

Sweco försöker lyfta fram möjligheten att arbeta med CSR frågor och volontärarbete mer 

externt men detta är något som Olin anser inte riktigt har nått ut inom företaget i den 

omfattning företaget önskar. Sweco har exempelvis ett samarbete med Läkare Utan Gränser 

och detta samarbete skulle enligt Olin kunna utnyttjas bättre för att ge sina medarbetare en 

möjlighet att delta i olika volontärprojekt. 

5.4. Studentenkät 

50 personer svarade på enkäten som var öppen under drygt två veckor (2014-04-26 till 2014-

05-11). Fördelningen mellan män och kvinnor var 42 respektive 58 procent, se figur 4, och 

samtliga respondenter var studenter från masterutbildningar inom ingenjör- eller ekonomi vid 

universitet i Sverige. En majoritet av respondenterna var studenter i åldrarna 20 till 30 från 

civilingenjörsutbildningar vid Uppsala Universitet, med mellan ett halvår och ett år kvar av 

studierna. 

 

 

Figur 4. Respondenter och könsfördelning. 

 

5.4.1. Personliga intressen 

På frågan “Vilka aspekter gör ett företag intressant att söka?” fick respondenterna värdera 14 

olika aspekter, se Appendix B, mellan 1 (minst intressant) till 5 (mest intressant). De aspekter 

som fick högst betyg (4 & 5) var: Balans mellan arbete och fritid (88 %), Utmanande 

arbetsuppgifter (86 %), God sammanhållning på arbetsplatsen (82 %) samt  Hög lön (66 %) 

och Karriärmöjligheter (64 %)  

 

Fyra frågor i enkäten var direkt kopplade till CSR. Utav dessa frågor rankades aspekten 

Företaget arbetar med jämställdhet och diversitet högst med 62 % (nr 6 av 14), följt av 



34 

 

Socialt och/eller miljömässigt främjande arbetsuppgifter med 54 % (nr 9 av 14) och Miljö- 

och hållbarhetsansvar med 48 % (nr 11 av 14) av respondenterna. Möjlighet till Volontärt 

arbete värderades lägst av respondenterna, där endast 6 % uppgav en 4:a eller 5:a.  

5.4.2. Företagsspecifika frågor 

 

 

Figur 5. Resultat av frågan “Vad är din Generella uppfattning av [företaget]” med endast CSR-specifika frågor. 
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Figur 6. Resultat av frågan “Via vilka kanaler har du fått kontakt med eller information om [företaget]” 

 

 

 

Figur 7. Resultat av frågan “Har du via någon av ovan kanaler fått kunskap om huruvida [företaget] arbetar 

aktivt med något av följande områden utöver deras kärnverksamhet?” 
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EY 

44 respondenter (88 %) uppgav att de kände till EY sedan tidigare och 40 % ansåg att EY är 

en intressant framtida arbetsgivare. Antalet respondenter som besvarade vilka aspekter de 

förknippade med EY var 38 st. De aspekter som dessa respondenter i hög grad (4 eller 5 i 

enkäten) förknippade EY med var: Karriärmöjligheter (95 %), Stort fokus på ekonomisk 

lönsamhet (89 %) samt Hög status (78 %). De mer CSR-relaterade frågorna fick andra utslag. 

8 % av respondenterna förknippade i hög grad EY med Erbjuder socialt och/eller 

miljömässigt främjande arbetsuppgifter, 5 % till aspekten Arbetar för jämställdhet 

och diversitet, 5 % till Möjlighet till volontärt arbete samt 3 % av respondenterna som 

förknippade EY till hög grad med Miljö- och hållbarhetsmedvetenhet, se figur 5 ovan.  

 

50 respondenter besvarade via vilka kanaler de fått information om EY. De kanaler som 

respondenterna främst hade fått kontakt eller information om EY var via Mässor och 

arbetsmarknadsdagar (48 %), Lunchevent eller gästföreläsningar genom skolan (48 %) och 

Genom bekanta (46 %). Resultatet presenteras ovan i figur 6. 

 

Frågan “Har du via någon av ovan kanaler fått kunskap om huruvida EY arbetar aktivt med 

något av följande områden utöver deras kärnverksamhet?” besvarades av 47 respondenter. 79 

% av dessa hade inte fått någon information om EY arbetade aktivt med några av de utvalda 

områden och hade därmed valt alternativet Inget av ovan. Det område där flest respondenter 

fått information att EY jobbade aktivt med var Engagemang i sociala frågor (11 %) följt av 

Volontäruppdrag utomlands (9 %), Arbetar för ett diversifierat och jämställt företag (4 %) 

samt Skänker pengar till ideella organisationer (2 %). På området Engagerad i miljöfrågor 

var det ingen respondent som hade fått information om detta via någon av de nämnda 

kommunikationskanalerna. Resultatet presenteras i 7 ovan. 

 

Accenture 

41 respondenter (82 %) uppgav att de kände till Accenture och 46 % att de ansåg att 

Accenture är en intressant framtida arbetsgivare. De aspekter som respondenterna i hög grad 

(4:a eller 5:a i enkäten) förknippade med Accenture var Attraktiv lön (95 %), 

Karriärmöjligheter (86 %), Utmanande arbetsuppgifter (84 %) samt Uppmuntran till 

initiativtagande och driv (84 %). På CSR-relaterade frågor gav 24 % av respondenterna högt 

värde till aspekten Arbetar för jämställdhet och mångfald, 19 % till aspekten Erbjuder socialt 
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och/eller miljömässigt främjande arbetsuppgifter, 16 % till aspekten Möjlighet till volontär 

arbete och 5 % till Miljö- och hållbarhetsmedvetenhet på Accenture, se figur 5.  

 

De kanaler som respondenterna främst hade fått kontakt eller information om Accenture, figur 

6, besvarades av 46 respondenter. Den mest frekventa informationskällan var via Mässor och 

arbetsmarknadsdagar (76 %), Lunchevent eller gästföreläsningar genom skolan (65 %) samt 

Genom bekanta (63 %).  

 

Frågan “Har du via någon av ovan kanaler fått kunskap om huruvida Accenture arbetar aktivt 

med något av följande områden utöver deras kärnverksamhet?” hade 45 respondenter 

besvarat. 57 % av respondenterna hade inte fått någon kunskap om att Accenture jobbade 

aktivt med några av de utvalda områdena. Det område som flest respondenter tyckte passade 

in på Accenture var Engagemang i sociala frågor (20 %) följt av Arbetar för ett diversifierat 

och jämställt företag (18 %) och Volontäruppdrag utomlands (13 %). Minst antal 

respondenter (7 %) tyckte att Engagemang i miljöfrågor passade in på Accenture. Se figur 7. 

 

Sweco 

45 respondenter (90 %) angav att de kände till Sweco sedan tidigare och 70 % av 

respondenterna uppgav att de såg Sweco som en intressant framtida arbetsgivare. De aspekter 

som till hög grad (4:a eller 5:a i enkäten) förknippades med Sweco var Ligger i framkant inom 

sitt område (84 %), Hög status (79 %) samt Miljö- och hållarbetsmedvetna (79 %). På de 

övriga CSR-relaterade frågorna uppgav 79 % av respondenterna att de till hög grad 

förknippade Sweco med aspekten Miljö- och hållbarhetsmedvetenhet, 63 % uppgav aspekten 

Erbjuder Socialt och/eller miljömässigt främjande arbetsuppgifter, 38 % uppgav aspekten 

Arbetar med jämställdhet och diversitet och 14 % förknippade Sweco i hög grad till Möjlighet 

till volontärt arbete, se figur 5. 

 

Av de olika informationskanalerna hade flest respondenter av de totalt 49 respondenter fått 

kontakt med eller information om Sweco via främst Mässor och arbetsmarknadsdagar (74 %) 

följt av Genom bekanta (67 %) och Lunchevent eller gästföreläsningar genom skolan (58 %), 

figur 6.  

 

43 respondenterna svarade på frågan “Har du via någon av ovan kanaler fått kunskap om 

huruvida Sweco arbetar aktivt med något av följande områden utöver deras 
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kärnverksamhet?”. Totalt hade 44 % av de tillfrågade ej fått information om Sweco arbetade 

aktivt med de utvalda områdena. Det område som flest respondenter (49 %) fått information 

om var Engagemang i miljöfrågor, följt av Engagemang i sociala frågor och 

Volontäruppdrag utomlands där vartdera alternativ hade nåtts av 14 %. Det område som lägst 

antal respondenter fått information om var Arbetar aktivt för ett diversifierat och jämställt 

företag (2 %). Se figur 7 ovan. 
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6.  Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras de resultat som presenteras i tidigare avsnitt. Under 

rubriken 6.1. Employer Brand Strategy, baseras analysen på fakta från intervjuer och 

hemsidor. Med hjälp av presenterade teorier och den egenutvecklade modellen för Employer 

Attractiveness & strategisk CSR-integration, bedöms vilken typ av kommunikationsstrategi 

företagen arbetar efter, samt hur vartdera företags CSR-arbete kan kategoriseras. Under rubrik 

6.2. Employer Brand Signal, undersöks hur företagen har lyckats att signalera ut sitt CSR-

arbete. Aspekterna Tydlighet, Konsekvens och Trovärdighet diskuteras genom att väga 

samman resultatet utifrån enkätundersökningen med analysen av respektive företags EB-

strategi. Under rubrik 6.3. Employer Attractiveness, inkluderas tidigare analyserade aspekter 

samt ytterligare analys av enkätresultaten, vilket gör att en sammanvägd bild av hur 

respektive företags Employer Attractiveness uppfattas kan presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Employer Attractiveness & strategisk CSR-integration 
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6.1. Employer Brand Strategy  

Vad som har blivit tydligt efter denna företagsstudie är att ett företag inte nödvändigtvis 

använder sig av endast en viss kommunikationsstrategi. De undersökta företagen har alla 

något inslag av samtliga tre strategier: Informativ, Responsiv och Involverande. Vad som dock 

kan urskiljas är att samtliga undersökta företag har olika sätt att hantera hur de kommunicerar 

ut sina CSR-initiativ.  

 

Företagens olika uppfattning om huruvida CSR kan användas som konkurrensfördel och 

möjlighet till ökade intäkter är troligtvis en stark anledning till att de har låtit involvera CSR-

arbete olika mycket i sitt arbete. En aspekt som måste beaktas är företagets grundfokus och 

kärnverksamhet. Både EY och Accenture är företag med lång bakgrund inom revision- 

respektive IT-konsulttjänster, globala aktörer samt har en hög årlig omsättning och ett stort 

antal intressenter att ta hänsyn till. Sweco är ett mindre företag med ursprung i Sverige, med 

en mindre konsekvent bakgrund och en lägre årlig omsättning. Deras huvudsakliga fokus 

ligger på hållbara lösningar, vilket gör att deras intressenter naturligt har ett liknande intresse. 

Ett utökat CSR-initiativ ligger då relativt nära till hands.  

 

EY väljer att informera om sina CSR-initiativ vid utvalda tillfällen och genom vissa kanaler, 

men lägger inte specifik fokus på kommunikation till allmänheten. De har ett flertal olika 

CSR-program där programmen till viss del möjliggör för anställda att få betalt för att 

engagera sig i CSR. EY vill dock att kommunikationen av deras CSR-arbete ut till 

intressenter, inklusive studenter, ska göras på ett sätt som känns trovärdigt och genomtänkt. 

Därför tycker EY att det blir som mest genuint om deras egna medarbetare förmedlar ut 

vilken bild de har av företaget. De anpassar sina CSR-initiativ efter rådande trender, som att 

engagemang i samhället ses som en viktig aktivitet för företag, men ändrar inte företagets 

ursprungliga aktiviteter och inriktning på grund av det. Kanalerna som främst används för att 

förmedla information om CSR-relaterade projekt till studenter framförs främst via företagets 

hemsida samt EY:s egna studenttidning. EY informerar även om CSR vid vissa event och på 

mässor om de får frågor. Detta kan sammanfattningsvis ses som en selektiv form av 

Informativ strategi, med inslag av Responsiv strategi. 

 

Accenture har en mer aktiv kommunikation utåt av sina CSR-initiativ, bland annat genom 

företagets hemsida och via flera kanaler inom sociala medier. Deras fokus inom CSR-frågor 
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är även tydligt i deras årliga Corporate Citizenship-rapport, där resultat och information om 

olika CSR-initativ presenteras. Accenture är engagerade i ett flertal olika CSR-aktiviteter, 

samt är medlemmar i och partners med flera organisationer med huvudsakligt socialt, 

miljömässigt och etiskt fokus. I stort sett alla CSR-aktiviteter sker på anställdas initiativ, 

vilket även visas genom ett fokus på CSR-inriktad intern kommunikation. Accenture är noga 

med att föra en dialog via sociala medier kring sitt CSR-arbete, samt att informerar vid olika 

event om de initiativ som pågår. Även Accenture tror på vikten av att de egna medarbetarna 

sprider information utåt om företaget, så att intrycket blir äkta. En förändring i företagets 

huvudsakliga aktiviteter och projekt har dock inte skett än, vilket gör att deras 

kommunikationsstrategi får ses som en blandning av Informativ och Responsiv strategi.  

 

Sweco har som tidigare nämnt miljö- och hållbarhet som en röd tråd genom företaget, vilket 

gör det mer naturligt för dem att ingå i samarbeten och utvecklas kontinuerligt inom områden 

med fokus på detta. Samtidigt är det ett medvetet vägval som har gjorts, och får ses som att de 

gentemot merparten av sina intressenter har en Involverande strategi. Just gentemot 

intressentgruppen studenter är dock inte en symmetrisk dialog den mest karaktäristiska 

strategin. Där antas istället en strategi mer lik Informativ strategi då även Sweco främst 

använder sig av sin hemsida och sociala medier för att förmedla företagets CSR arbeten. 

Swecos CSR-kommunikation är främst riktad mot miljö- och hållbarhetskopplade initiativ, 

trots att företaget även bedriver andra slags initiativ. Sammanfattningsvis kan vi säga att 

Sweco har en Involverande strategi gentemot en stor del av sina intressentgrupper, men att 

strategin som används mot studenter är av en mer Informativ karaktär.  

 

Produktvarumärke och Varumärkesinvestering  

Samtliga företag framhäver vikten av att ha en konsekvent koppling mellan sina CSR-initiativ 

och sitt faktiska Produktvarumärke. Produktvarumärket måste hållas intakt och man måste 

utgå från detta varumärke när man bygger sin EB-strategi, anser de. Både EY och Accenture 

säger båda att det är viktigt för dem att knyta sina CSR-initiativ, även de filantropiska, på 

något sätt till sin kärnverksamhet. Därför har de valt att bidra med den kompetens företaget 

besitter, som till exempel revisionstjänster samt konsult- och mentorsstöd. Sweco:s 

filantropiska initiativ har inte en lika tydlig koppling till deras kärnverksamhet. Sweco har 

dock flertalet projekt med CSR-inriktning som kopplas starkt till deras Produktvarumärke. 
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EY värderar sina medarbetare som den största resursen och lägger stor vikt i att synas i olika 

kanaler för att locka till sig rätt kompetens.  Mycket utav denna kommunikation sker dock 

utan explicit CSR-fokus, vilket gör att deras Varumärkesinvestering inte har någon klar 

koppling till CSR.  

 

Accenture har, till skillnad från EY, valt att inkludera mer av sitt CSR-arbete i sin 

kommunicering utåt och ser det som en konkurrensfördel. Deras relativt stora fokus på 

kommunikation utåt av sina CSR-initiativ kan vara svår att koppla till företagets huvudsakliga 

inriktning. En uppfattning som har fåtts genom studien är dock att detta inte har medfört en 

inkonsekvent koppling mellan de tjänster de utför och sin övergripande image. Accenture 

lägger mycket resurser på att synliggöra sig genom medverkan på arbetsmarknadsdagar och 

anordna studentevent. Dessa engagemang har dock inte någon tydlig inriktning mot CSR, 

även om arbetet ibland nämns. Accenture kan dock anses ha en Varumärkesinvestering 

starkare kopplat till CSR i jämförelse med EY. 

 

Den allmänna uppfattningen om Swecos miljö- och hållbarhetsmedvetenhet gör att 

kommunikationen av företagets CSR-initiativ inom dessa områden kan vara enklare att sprida 

utåt. Detta gör det även naturligt för dem att marknadsföra sig mot studenter som ett 

hållbarhetsinriktat företag, samt trycka på detta under en rekryteringsprocess. Detta gör att 

Swecos Varumärkesinvestering är starkt kopplat till åtminstone hållbarhets- och miljödelen av 

begreppet CSR.   

6.2. Employer Brand Signal 

Till vilken grad företag implementerar CSR-aspekter i sina konventionella aktiviteter beror 

ofta på hur stort avståndet är mellan CSR-aspekten och företagets kärnvärden, samt hur 

mycket vartdera företag anser det finns anledning att satsa på CSR-området. En 

sammanfattning av graderingen av Burke & Logsdons dimensioner hittas nedan i tabell 5. 

 

Centralitet 

Enligt Burke och Logsdons teori är det viktigt för företag att identifiera sina kärnintressenters 

engagemang och intressen vid uppbyggnad av en CSR-strategi. Det kan vara riskabelt för 

företag att fokusera alltför mycket av sitt arbete mot CSR-frågor som ligger långt från 

kärnverksamheten. Om existerande kärnintressenter blir osäkra på företaget och det arbete de 

utför, kan det i långa loppet innebära att en ändring av kärnintressenter skulle ske. Frågan om 
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förtroende mellan företaget och dess intressenter kan vara extra känslig för tjänsteföretag, 

eftersom deras kärnintressenter ofta är i stort beroende av kvaliteten på tjänsterna. 

 

För EY och Accenture har deras kunder ingen självklar förankring inom hållbarhets- och 

miljöfrågor i samma utsträckning som Swecos kunder, och deras bidrag i detta område blir 

därmed inte lika fokuserat till kärnverksamheten. Samtidigt fokuserar både EY och Accenture 

allt mer på att inkorporera CSR-aspekter i deras projekt genom att upprätta hållbarhetsagenda 

och kravlistor. Sociala och jämställdhetsaspekter är svårare att koppla till en produkt eller 

tjänst oavsett bransch. En produkt kan säljas in som hållbar och miljövänlig, men det är inte 

lika vanligt att benämna en produkt som “jämställd”. Detta gör det svårt att värdera 

Centraliteten för dessa aspekter i respektive företag. Med dessa aspekter sammanvägda får 

EY och Accenture anses ha en lägre grad av Centralitet inom CSR-områden. I Sweco:s fall är 

deras kärnintressenter mer förankrade i bilden av Sweco som hållbarhetsfokuserade. Detta gör 

det lättare för Sweco att i större utsträckning låta CSR-frågor ha en högre grad av Centralitet, 

än vad det är för EY och Accenture.  

 

Specificitet 

Dimensionen Specificitet, det vill säga vilken förmåga företaget har att dra direkt fördel av sitt 

CSR-arbete och implementera fördelarna i företaget, är även den kopplad till företagets 

kärnintressenter.  

 

Varken EY eller Accenture har kommit så långt att de på ett tydligt sätt själva kan se några 

direkta ekonomiska fördelar av sitt CSR-arbete. Av EY och Accenture är det bara Accenture 

som direkt svarar ja på frågan huruvida de tycker att CSR-arbete kan vara en 

konkurrensfördel och möjlighet till ökad inkomst. EY menar att för att det ska vara en 

konkurrensfördel krävs att man är först med en tjänst eller produkt, eftersom CSR-frågor 

utvecklas till att bli alltmer en hygienfaktor och ingenting företaget kan sticka ut med. 

Samtidigt visar studien att både EY och Accenture arbetar med att utveckla dessa frågor mot 

sina kunder genom att med olika medel försöka införa en utökad hållbarhetsagenda i projekt. 

På så sätt kan CSR-anknutet arbete skapa lönsamhet i ett längre perspektiv. Projekt som EY 

Drivkraft kan även ses som ett CSR-initiativ med relativt hög grad av Specificitet, då det 

gynnar samhället genom att satsa på entreprenörskap men även genererar intäkt till företaget 

direkt. Sweco drar av naturliga skäl fördel inom CSR-områden av att ha ett stort 

hållbarhetsfokus, eftersom kärnverksamheten och de flesta projekt fokuseras mot dessa. 
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Proaktivitet 

EY visar på hög grad av Proaktivitet genom att utvärdera egna megatrender och därefter 

basera sitt agerande efter detta. De är medvetna om trender i samhället och på marknaden, och 

anpassar företagets strategier och tillvägagångssätt efter dessa i den mån det är möjligt utan 

att rucka på företagets grundfokus. Förutom Universum, som samtliga undersökta företag tar 

hänsyn till vid utformning av sin EB-strategi, tar EY även hänsyn till andra externa 

undersökningar. Accenture nämner mycket under intervjun att det är viktigt för dem med en 

dialog och interaktion med studenter, för att kunna ta reda på vad studenter är intresserade av 

och prioriterar. Sweco har nyligen börjat avancera sitt arbete med och gentemot universitet 

och studenter. Detta tyder på att de i nuläget inte har hunnit upprätta ett lika strategiskt sätt att 

skapa dialog med och samla in fakta från studenter. Sweco:s EVP, som är grundfundamentet i 

deras EB-strategi, har i stort sätt varit oförändrad de senaste 10 åren. Detta tyder på att Sweco 

inte varit lika aktiva när det kommer till att anpassa sig till olika trender. Sweco är dock enligt 

intervjun medvetna om denna brist.  

 

Voluntarism 

Grad av Voluntarism får i denna analys anses vara utöver etiska bestämmelser och policys 

varje företag upprättar och skriver under på, eftersom dessa aspekter kan ses som en 

gemensam hygienfaktor.  

  

En intressant aspekt i denna fråga är att Sweco, med sitt utbredda hållbarhetstänk, är det enda 

av de undersökta företagen som inte erbjuder sina medarbetare betalt vid engagemang i 

volontärt arbete. Detta kan bero på att de redan förankrar mycket av sitt konventionella arbete 

i CSR-frågor, vilket gör att arbetarna redan i hög utsträckning har möjlighet att arbeta med 

miljömässigt nyskapande och samhällsengagerade projekt. EY har bland annat mycket 

involvering i frivilligbaserad skolundervisning och andra skolförankrade projekt. Dessa 

arbeten är visserligen inte nyskapande, men visar på engagemang i frågor som inte är direkt 

förankrade till att skapa vinst. Samma höga grad av Voluntarism gäller Accenture, med 

liknande initiativ. Det är enklare att kategorisera EY:s och Accentures initiativ som volontära 

eftersom dessa initiativ skiljer sig mer från deras övriga projekt, än vad det gör för Sweco.  

 

Synlighet 

Grad av Synlighet, förmåga att få erkännande för sitt CSR-arbete, för de studerade företagen 

kan som tidigare nämnt inte anses baseras enbart på vem som gör det arbete som är mest värt 
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att uppmärksammas, utan får även sättas i relation till hur mycket resurser som läggs på att 

synas. EY har exempelvis en globalt uppmärksammad entreprenörstävling. Dock har EY gjort 

valet att publicera en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning, vilket kan minska 

synligheten av deras CSR-arbete. Därmed är EY:s CSR-arbete synligt gällande initiativ 

gentemot entreprenörskap, men inte mot andra aspekter inom CSR. Accenture har flera 

interna tävlingar och utmärkelser som på ett eller annat vis uppmuntrar och belyser CSR-

engagemang som drivs inom företaget. Accenture publicerar vartannat år en specifik CC-

rapport. Sweco arrangerar årligen Sweco:s egna inspirationsdag. Ingen separat redovisning av 

deras CSR-initiativ görs, utan detta inkluderas i sin årsredovisning. Sweco kan dock anses ha 

en hög grad av Synlighet kopplat till CSR, eftersom de flesta av deras projekt är inriktade mot 

detta.  

 

En sammanfattning av graderingen av de olika CSR-dimensionerna för respektive företag 

presenteras i Tabell 5 nedan. Graderingen baseras på en jämförelse mellan de tre studerade 

företagen.  

 

Tabell 5. Gradering av CSR-dimensioner 

 EY Accenture Sweco 

Centralitet Relativt låg Relativt låg Hög 

Specificitet Medel Låg Hög 

Proaktivitet Hög Medel Låg 

Voluntarism Relativ hög Hög Medel 

Synlighet Låg Medel Hög 

 

Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens 

Hur företags CSR-initiativ uppfattas av dess intressenter kan enligt studiens teori 

kategoriseras in i begreppen Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens. Dessa begrepp kan 

undersökas genom att titta på vilka aspekter respondenterna i studentenkäten förknippade 

vartdera företag med.  

 

I intervju med EY betonas det att EY inte vill göra reklam för sina CSR-initiativ om det inte 

görs på ett genuint och äkta sätt. Detta tyder på att företaget är noga med att förmedla en 

tydlig och enhetlig bild av företaget, och inte vill basunera ut budskap som kan misstolkas. De 

aspekter som studenterna i enkätundersökningen främst kopplade till EY var 

Karriärmöjligheter, Stort fokus på ekonomisk lönsamhet samt Hög status. Kopplingen mellan 
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företaget och angivna CSR-aspekter var låg, vilket tyder på att EY:s Produktvarumärke inte är 

starkt kopplat till CSR. Det går snarare att se en koppling till företagets kärnverksamhet; 

revision- och rådgivning, och bransch som grund för det Produktvarumärke som studenterna 

förknippar med företaget. Dessa resultat tyder på att företaget har en hög grad av Tydlighet, 

Trovärdighet och Konsekvens kopplat till sin kärnverksamhet. Att i stor grad fokusera på 

företagets CSR-initiativ vid intressentkommunikation samtidigt som detta inte involveras i 

företagets huvudsakliga projekt, skulle kunna äventyra företagets konsekventa koppling 

mellan tjänsterna de erbjuder och deras varumärke utåt.  

 

Accenture tillkännager ett större CSR-engagemang genom sina externa kanaler. Det är svårt 

att avgöra om detta gör att företagets bild utåt blir mer inkonsekvent, men detta är ingen oro 

som uttrycktes under intervjun. De aspekter som studenterna förknippar med Accenture är 

Attraktiv lön, Karriärmöjligheter samt Utmanande arbetsuppgifter, aspekter som likt för EY 

inte heller har koppling till CSR. Vad uppfattningen om företaget grundar sig i är antagligen 

även här kopplat till kärnverksamheten, bransch och rykte. I likhet med EY kan Accenture 

anses ha en hög grad av Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens. Skillnaden är dock att 

Accenture visar mer tendenser till att vilja inkludera mer CSR i sin verksamhet. Detta är dock 

inget som i nuläget har nått ut i stor utsträckning till studenter, vilket tyder på att Accentures 

Produktvarumärke inte uppfattas som spretigt. En risk till ett spretigt Produktvarumärke kan 

dock öka om de väljer att exponera sitt CSR-arbete på ett sätt som inte går i ton med deras 

övriga arbete.  

 

Swecos EB-strategi verkar till viss del ha nått fram till studenterna, som främst förknippar 

Sweco med aspekterna; Ligger i framkant inom sitt område, Hög status samt Miljö- och 

hållbarbetsmedvetna. I likhet med EY och Accenture kan det ses att studenterna kopplar 

Swecos Produktvarumärke till företagets kärnverksamhet. Skillnaden här är att Sweco:s 

kärnverksamhet ligger nära typiska CSR-områden. Eftersom Sweco har hållbarhet som röd 

tråd genom företag är det enklare för dem att på ett trovärdigt sätt kommunicera ut sina CSR-

initiativ utan att skapa en spretig bild av företaget. Detta gör att en relativt hög grad av 

Tydlighet, Trovärdighet och Konsekvens kan hållas även vid utökad satsning på CSR-

aspekter. 
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6.3. Employer Attractiveness  

En slutsats som kan dras av svaren i enkätundersökningen är att studenterna inte tenderar att 

värdera CSR-aspekter särskilt högt i valet av arbetsgivare. Utav de 14 aspekter som 

respondenterna fick välja mellan hamnade CSR-aspekterna först på plats 6, 9, 11 och 14. De 

aspekter som rankades högst; Balans mellan arbete och fritid, Utmanande arbetsuppgifter 

samt Sammanhållning på arbetsplatsen, är aspekter som även lyfts fram som viktiga under 

intervjuerna med företagen. Däremot är det inte dessa aspekter som studenterna främst har 

relaterat till de olika företagen till.  

 

Den CSR-relaterade fråga som respondenterna inledningsvis värderade högst (plats 6 av 14) 

var Företaget arbetar aktivt för jämställdhet och diversitet. På de företagsspecifika frågorna, 

där företagen skulle förknippas med de olika aspekterna, fick Sweco högst ranking på denna 

aspekt med 38 %, jämfört med Accenture med 24 % och EY med endast 5 %. En intressant 

observation är att detta inte stämmer överens med resultatet på frågan om respondenterna 

hade fått någon information om CSR via de utvalda informationskanalerna, där 18 % av 

respondenterna fått information om arbete med jämställdhet och diversitet hos Accenture, 

medan 4 % fått information om detta från EY, och endast 2 % från Sweco. Här kan man fråga 

sig varför studenterna förknippar Sweco med jämställdhet och diversitet när de tydligt fått 

mest information om detta från Accenture. En anledning till att respondenterna har svarat 

detta kan vara för att de anser att Sweco är en mer jämställd arbetsplats än de andra företagen. 

En orsak till detta skulle kunna vara att när ett företag arbetar med CSR-fokuserade områden 

som miljö och hållbarhet, antas det även att samma företag är framstående inom andra CSR-

områden som jämställdhet och diversitet och därmed förknippas aspekten med Sweco i större 

grad utan att den aktivt behöver kommuniceras ut av företaget.  

 

Vidare kan man utröna i enkätresultatet att det endast var Sweco som studenterna till hög grad 

relaterade till en annan CSR-aspekt, nämligen aspekten Miljö- och hållbarhetsmedvetna. 

Detta går dock i led med diskussionen om företagens olika kärnverksamheter, där Swecos 

affärsidé kretsar kring just hållbarhet medan EY och Accentures kärnverksamheter ligger i 

andra områden.  

 

När det kommer till informationskanaler har Accenture och Sweco generellt sett lyckats bättre 

med att nå ut till studenterna. Alla tre företag har störst genomslag via mässor och 
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arbetsmarknadsdagar, synlighet på lunch- eller gästföreläsningar på skolan samt genom 

bekanta. För EY har Mässor samt arbetsmarknadsdagar och Lunchföreläsningar samma 

procentandel vilket visar att strategin att satsa mer på mindre event verkar följas. Sweco 

känner många till via bekanta vilket kan tyda på att de lyckats med att sprida sitt varumärke 

till många olika intressentgrupper. 

 

Kommunikationen av CSR-arbete har enligt enkätresultatet inte nått fram i någon större grad. 

För EY är det nästan 80 % av respondenterna som inte fått någon information alls om 

företagets CSR-engagemang genom de föreslagna kanalerna. Detta kan förklaras med att EY 

inte lägger största fokus på dessa frågor i sitt Employer Branding-arbete. 57 % av 

respondenterna uppgav att de inte heller fått information om Accentures CSR-engagemang 

genom de föreslagna kanalerna. Detta är mer anmärkningsvärt då Accenture nämner i 

intervjun att de på ett mer aktivt sätt försöker att kommunicera ut sitt CSR-arbete via flera 

olika kanaler. 49 % av respondenterna har fått information om Swecos engagemang i 

miljöfrågor samtidigt som 44 % av respondenterna angav att de ej hade fått någon information 

alls om Swecos CSR-arbete. En följdfråga här är då om detta är ett resultat av aktiv CSR-

kommunikation från Swecos sida eller om det har att göra med att företagets kärnverksamhet 

är starkt relaterad till just miljöfrågor. 

 

En orsak till att en stor andel studenter inte kände till företagens CSR-initiativ skulle kunna 

härledas till de kanaler som används för att sprida dessa budskap. Alla företagen använder sig 

främst av sina hemsidor för att sprida information om CSR. För EY och Accenture hade 

relativt få respondenter, 28 % respektive 24 %, fått information om företagen genom denna 

kanal samtidigt som siffran för Sweco var nästan dubbel så stor. Att Sweco lyckats nå fram 

med sitt CSR-arbete genom sin hemsida skulle kunna vara en orsak till att flest, 49 %, av 

respondenterna fått information om Sweco:s engagemang i miljöfrågor. En annan orsak till 

den låga andelen av studenter som hade fått information om företagens CSR-arbete skulle 

kunna härledas till att flest studenter fått kontakt via mässor och arbetsmarknadsdagar och att 

företagen då fokuserar på andra aspekter för att attrahera studenter. Data från enkäten visar, 

som tidigare nämnt, att det CSR-område som värderades högt av studenterna hamnar först på 

plats 6. Det är då logiskt att företag under dessa event, där tiden för interagering med 

studenter är begränsad, trycker på andra aspekter, som till exempel vilka arbetsuppgifter 

företaget har att erbjuda.  
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Främst EY och Accenture använder sig av en uttalad strategi att genom sina medarbetare 

sprida information om bland annat CSR-initiativ. En anledning till att EY och Accenture 

fokuserar mer på detta kan relateras till att deras verksamhet ej i lika hög grad kan relateras 

till CSR-aspekter såsom Sweco kan med miljö och hållbarhet. Från enkäten går det att utröna 

att EY och Accenture inte förmedlar CSR-frågor starkast utåt, och kan då antas att inte heller 

fokusera främst på dessa frågor inom företaget, gentemot medarbetarna.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag använder sig av Corporate Social 

Responsibility (CSR) för att stärka sitt varumärke, och hur detta i sin tur påverkar företagets 

attraktionskraft mot nyutexaminerad arbetskraft. På frågan hur CSR integreras i ett företags 

EB-strategi skiljer det sig åt mellan de tre undersökta företagen. Det är bara Sweco som har en 

naturlig koppling till CSR-området i sin kärnverksamhet och produktvarumärke. Internt 

arbetar alla företag i olika utsträckning med CSR, men där uppmärksammas speciellt EY:s 

och Accentures arbete. Detta har att göra med att de tycker det är viktigt att medarbetarna ska 

sprida budskapet om CSR utåt för att ge en mer trovärdig bild av företagets CSR-projekt. 

Sweco har inte arbetat med denna del lika fokuserat, vilket kan förklaras av att det redan är 

implementerat i verksamheten och att en intern kommunikation av CSR faller sig naturligt 

utan att utforma speciella program och nätverk. 

 

På frågan hur studenter värderar CSR-engagemang hos framtida arbetsgivare, visade resultatet 

från enkäten att aspekterna Balans mellan arbete och fritid, Utmanande arbetsuppgifter samt 

God sammanhållning på arbetsplatsen värderades högre än de utvalda CSR-aspekterna. Detta 

tyder på att studenter till en viss grad väger in CSR-aspekter vid val av arbetsgivare men att 

de i första hand vid urvalet av intressanta arbetsgivare intresserar sig för aspekter som inte 

knyter an till de valda CSR-områdena. Av de olika CSR-aspekter som presenteras i enkäten 

anser en större del av respondenterna att frågan om jämställdhet och mångfald är den 

viktigaste att beakta.  

 

I frågeställningen om hur företag på ett effektivt sätt kan kommunicera ut sitt CSR-

engagemang gentemot studenter, visar enkätresultaten att det är främst under mässor och 

arbetsmarknadsdagar då flest studenter får kontakt med företag. Genom dessa kanaler har 

företagen störst chans att lyckas framföra vilket CSR-arbete de gör till en större mängd 

studenter. Speciellt Accenture, som involverar mycket CSR-aspekter i sitt arbete men utan att 

få uppmärksamhet för det, borde satsa mer på marknadsföring utåt av dessa aspekter till en 

större mängd personer. Även om enkäten visar att CSR-frågor inte rankas särskilt högt av 

studenterna kan företag ändå tjäna på att vara tydligare i sin kommunikation utåt av CSR om 

satsningen internt redan är gjord. Detta kan bädda för att i framtiden enklare kunna involvera 

CSR-arbete ytterligare i företagets Produktvarumärke.  
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Sammanfattningsvis tyder studien på att CSR-delen i ett företags Employer Branding-strategi 

är svår att förankra hos studenter utan att det finns en konsekvent koppling till företagets 

Produktvarumärke och kärnverksamhet. EY och Accenture satsar båda mycket på sina 

Employer Branding-strategier, där Accenture är de som betonar CSR-aspekten mest. Trots 

detta är inte studenter i stor utsträckning medvetna om dessa företags CSR. Det är Sweco som 

i störst utsträckning har nått ut med att de är involverade i CSR-frågor, vilket tyder på att ett 

företags mer konkreta koppling mellan kärnverksamhet och CSR är det som skapar en tydlig 

bild utåt. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Studien har två större begränsningar som förhindrar möjligheten att kunna skapa en generell 

bild av frågan. Den ena begränsningen är studiens inriktning mot tjänsteföretag med relativt 

hög omsättning. På grund av denna specifika inriktning anses studien inte kunna skildra en 

generell bild, men det kan dock ge en antydan till hur tankegångarna och processerna ser ut 

för företag inom denna bransch. Den andra begränsningen är det snäva urvalet av studenter. 

Mängden och spridningen av studenter behöver vara större för att kunna generalisera 

enkätundersökningens resultat.  

 

För att få ett bredare perspektiv över hur CSR generellt implementeras i företags Employer 

Branding-strategi är det viktigt att undersöka företag från olika branscher. Även om inte alla 

branscher påverkas lika snabbt av opinionsfluktuationer är det ändå intressant att undersöka 

ett större företagsurval för att kunna utröna CSR-frågans påverkan och influering på företags 

Employer Brand-strategi. För att vidare kunna undersöka CSR-frågans inverkan på olika 

branscher skulle det vara intressant att titta på företags marknadsföring utöver studentinriktad 

Employer Branding, och undersöka hur företag bemöter resten av sina intressenter.    
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Appendix A 

Intervjufrågor till företagsrepresentanter 

Employer Branding: 
 Hur ser er Employer Branding-strategi ut? Alltså hur arbetar ni för att nå ut med erat 

varumärke till potentiell arbetskraft?  

 Vad är skillnaden när fokus enbart är mot studenter? (Jämför mot Information, 

Response och Involvement Strategy) 

 Hur ser Er EB strategi ut för att få nyrekryterade (nyutexaminerade) att stanna kvar på 

företaget? 

 Vilka områden/pelare/kärnvärderingar/nyckelord (extern) består Er EB strategi 

av?(Clarity) 

 Vilka typer av trender tar Ni hänsyn till vid framställningen av EB-strategin (tekniska, 

ekonomiska, sociala och politiska)? (proactivity) 

 Vilka svårigheter finns det med att upprätta en effektiv EB-strategi?  

 Hur arbetar erat företag med att upprätthålla EB-strategins uttalade värderingar? 

Interna utredningar, uppföljning, kontrollanter(Credability) 

 Hur arbetar företaget med ”damage control”, då några av dessa värderingar 

ifrågasätts?(t.ex leverantör använder barnarbete) (Consistency) 

 Vilka “värdeord” vill ni att intressenter, med fokus på studenter, skall relatera Eran 

verksamhet med?(Product Branding, Clarity, Credibility) 

 Vilka “värdeord” tror ni studenter relaterar med Era produkter?(Product Branding, 

Clarity, Credibility) 

 Vilka kommunikationsmedel använder Ni för att få sprida era värdeord, mot 

studenter?(Brand Investment) 

 Hur mycket tid och resurser lägger ni på att synas på karriärmässor, studentevent och 

liknande? (Brand Investment) 

 Hur stort intresse uppfattar ni hos studenter, vid t.ex mässor, med hållbarhet och CSR 

arbete, eller rör de flesta frågor t.ex karriärmöjligheter? 

 Öppnar ni upp möjligheter för Internships och sommarjobb för studerande? (Brand 

Investment) 

 Vad är, enligt er, de främsta egenskaperna som krävs för att bli en eftertraktad 

arbetsgivare för studenter? 

 

Employer Branding CSR 

 Hur arbetar erat företag med frågor kring samhällsansvar och hållbarhet? 

 Har ni någon CSR-certifiering/standard? 

 Hur länge har erat företag arbetat aktivt med frågor kring samhällsansvar och 

hållbarhet? 

 Hur stor del av CSR arbetet ligger utanför minimikraven, t.ex lagar(?) och rättvisa 

löner(?), (Voluntarism) 

 Vilka frågor inom samhällsansvar och hållbarhet anser ni är viktigast/arbetet ni främst 

med? Jämställdhet, diversitet, miljöpåverkan, långsiktig hållbarhet. 

 Nämn några konkreta exempel. 

 Varför har ni valt denna inriktning/dessa frågor? 

 Varför är det viktigt för er att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

 Finns det yttre tryck som uppmuntrar er att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

 Varför är det viktigt att svara på dessa påtryckningar?  
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 Finns det intern uppmuntran att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

 Var inom organisationen kommer dessa påfrestningar från (nyrekryterade främst?)? 

 Kommunicerar ni ut ert CSR-arbete genom specifika kanaler? 

 Konkreta för- och nackdelar med CSR (ekonomiskt, marknadsmässigt, image, 

visibility) för företaget. Konkreta resultat. (Specificity) 

 Har ni något exempel i Ert CSR-arbete där huvudsyftet enbart/till stor del är goodwill? 

Sponsra en lokal idrottsförening, inköp från leverantör som försörjer en liten byggd, 

etc. (Voluntarism) 

 Hur uppmärksammar ni ert CSR-arbete internt? (Visibility) 

 Hur stor möjlighet har era anställda att delta i CSR aktiviteter? 

 Hur stort utrymme får företagets CSR-arbete kontra andra värderingar när det kommer 

till att stärka företagets varumärke? 

 Hur stort utrymme får företagets CSR-arbete kontra andra värderingar när det kommer 

till att stärka företagets varumärke riktat mot studenter? 

 Hur har företagets arbete med CSR ändrats med tid? 

 (Är företagets CSR-arbete kopplat till befintliga produkter och tjänster, eller har det 

mer filantropiska mål? (Centrality)) 

 Har ni fått extern uppmärksamhet för ert CSR-arbete? (Visibility) 
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Appendix B  

Studentenkät  

 

Studerar du till ingenjör eller ekonom på 

masternivå? Då skulle du vara till stor hjälp för oss! 

Denna enkät är en del av en C-uppsats inom Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och 

samhälle. Rapportens syfte är att undersöka hur företag arbetar med sin varumärkesstrategi 

och hur studenter tänker sig sin framtida arbetsgivare. 

Enkäten tar inte mer än 5 minuter av din tid, men ger oss otroligt mycket tillbaka! Du är helt 

anonym och resultatet kommer enbart användas ur forskningssynpunkt. Enskilda personer 

kommer inte att lyftas fram, utan resultatet kommer att presenteras som en sammanvägd 

helhet. 

 

Vänliga hälsningar 

David Jakobsson 

Maria Lidholm 

Josefin Sandwall 

 

* Required 

1. Kön: * 

 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

2. Ålder: * 

3. Vilken högskola/universitet studerar du på? 

* 

 

4. Vilken inriktning studerar du? * 

T ex. Civilingenjör Energisystem 

 

5. Hur många år har du kvar till beräknad 

examen? * 

 

6. Vilka aspekter gör ett företag intressant för dig att söka till? * 

Välj på en skala från 1 till 5, där 5 är den mest intressanta aspekten och 1 innebär att aspekten 

är ointressant. 

. 

1 2 3 4 5 

 Hög lön 

 Balans mellan arbete och fritid 

 Utmanande arbetsuppgifter 

 Ligger i framkant inom sitt område 

 Möjlighet till att ta mycket eget 

 ansvar 

 Goda referenser inför framtiden 

 Karriärmöjligheter 
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 God sammanhållning på 

 arbetsplatsen 

 Arbetsgivaren tar miljö- och 

 hållbarhetsansvar 

 Företaget arbetar för jämställdhet 

 och diversitet 

 Socialt och/eller miljömässigt 

 främjande arbetsuppgifter 

 Möjlighet till volontärt arbete 

 Privata förmåner 

 Möjlighet att arbeta utomlands 

  

7. Känner du till följande företag? 

 

Ja Nej 

EY (Ernst & Young) 

Accenture 

Sweco 

ÅF 

Scania 

 

8. Vilka av följande företag är intressanta för dig? 

Kryssa i så många som du tycker stämmer för dig 

 

EY 

Accenture 

Sweco 

ÅF 

Scania 

Inget av ovan 

 

9. Vad är din generella uppfattning av EY [Accenture, Sweco, ÅF, Scania]? 

Välj på en skala från 1 till 5, där 5 är den mest passande aspekten och 1 innebär att aspekten 

inte stämmer överens med din uppfattning. Om du inte känner till företag sen tidigare kan du 

gå vidare till nästa fråga 

. 

1 2 3 4 5 

 Betalar ut attraktiva löner 

 Erbjuder balans mellan arbete och fritid 

 Erbjuder utmanande arbetsuppgifter 

 Ligger i framkant inom sitt område 

 Uppmuntrar initiativtagande och driv 

 Hög status i sin bransch 

 Erbjuder karriärmöjligheter 

 Miljö- och hållbarhetsmedvetna 

 Jobbar för jämställdhet och mångfald 

 Erbjuder socialt och/eller miljömässigt främjande arbetsuppgifter 

 Möjligheter till volontärt arbete 

 Stora möjligheter till arbete utomlands 
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 Stort fokus på ekonomisk lönsamhet 

 

10. Via vilka kanaler har du fått kontakt med eller information om EY[Accenture, Sweco, ÅF, 

Scania]? 

Kryssa i så många som stämmer för dig 

 

 Under mässor och arbetsmarknadsdagar 

 Event hos företaget 

 Lunchevent eller gästföreläsningar genom skolan 

 I dagstidningar 

 I studenttidningar och magasin 

 Företagets egna hemsida 

 Genom bekanta 

 Sociala medier, som Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. 

 Inget av ovan 

 

11. Har du via någon av ovan kanaler fått kunskap om huruvida EY[Accenture, Sweco, ÅF, 

Scania] jobbar aktivt med något av följande områden utöver deras kärnverksamhet? 

Kryssa i så många som du tycker passar 

. 

 Engagemang i sociala frågor 

 Engagemang i miljöfrågor 

 Volontäruppdrag utomlands 

 Skänker pengar till ideella organisationer 

 Jobbar aktivt för ett diversifierat och jämställt företag 

 Inget av ovan 
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Appendix C 

Företagens CSR-arbete 

Certifieringar 

ISO 14001-certifiering: Sätter krav på företags kvalitet- och miljöledning och ska uppfyllas på 

olika sätt beroende på vilket företag som implementerar det. ISO 14001 innebär alltså inte att 

uppnå en konkret miljöprestanda. Förutom ett antal grundkrav, handlar certifieringen mer om 

att som företag hela tiden arbeta för att förbättra sig inom det specifika området (SIS, 2014). 

ISO 9001: En ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser inom företaget (SIS, 2014). 

OHSAS 18001: En ledningssystemstandard för företagets arbetsmiljö (SIS, 2014). 

Uppförandekod 
En uppförandekod är riktlinjer för hur företag ska agera och hantera beslut på ett socialt, 

miljömässigt och etiskt sätt, antingen uppförda av företaget själv eller en extern 

branschorganisation.  Företag är inte tvungna att upprätta en uppförandekod enligt lag, men 

det är i de flesta länder ett ”hygienkrav”; något som förväntas finnas hos och uppfyllas av 

företag (Stål & Vokbus, 2009).  

Global Code of Conduct: Uppförande kod som EY har skrivit under (EY, 2014g).  

Code of Business Ethics: Accentures egen uppförandekod (Accenture, 2014g). 

FIDIC:s (The International Federation of Consulting Engineers) Code of Business Ethics: 

Uppförandekod som Sweco har skrivit under (Sweco, 2014i). 

United Nation Global Compact: Samtliga undersökta företag har även skrivit under på United 

Nation Global Compact, som är en strategi policy upprättat av FN, där områdena mänskliga 

rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption ingår (UN Global Compact, 2013). Accenture 

och EY publicerar årligen rapporter om företagets agerande enligt denna policy (Accenture, 

2013h) (EY, 2013a). Sweco publicerar ej någon rapport men information om vad det innebär 

att följa United Nation Global Compact går att finna på hemsidan (Sweco, 2014b). 

 

CSR-fokuserat arbete hos EY: 
 Medlem i organisationer som Världsbanken, World Economic Forum, Transparency 

International. 

 Ger bidrag och stöttar organisationer både lokalt och globalt. Exempel på globala 

sponsringsmål är återuppbyggnad av Haiti efter jordbävningen 2010 samt bidrag till 

World Childhood Foundation. Mer lokala bidrag är fokuserade mot BRIS, 

Cancerfonden och Stadsmissionen. 

 The EY guide for humanitarian aid organizations är en guide för ideella 

hjälporganisationer till att arbeta mer effektivt (EY, 2014d). 

 EY Entrepreneur of the Year är en global tävling arrangerad årligen av EY i mer än 50 

länder, med mål att främja entreprenörskap. Detta grundar sig i EY:s vision att 

entreprenörskap stärker samhället, både socialt och ekonomiskt. Vinnaren får tävla i 

EY World Entrepreneur of the Year (EY, 2014e). 

 Career watch är ett internt program som innebär coaching av kvinnliga, seniora 

medarbetare för att främja jämnare fördelning mellan kvinnor och män på högre poster 

(EH, 2014d, sid.24). 
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 EY Drivkraft är en del av EY som riktar sig mot små och medelstora företag, och 

erbjuder tjänster inom revision, skattehantering, transaktionshantering och utveckling 

(EY, 2014f).   

 Skills based donations är ett initiativ där EY erbjuder ideella organisationer sina 

tjänster till ett rabatterat pris. Det ska då finnas ett långsiktigt utbyte mellan EY och 

den specifika organisationen (EH, 2014d, sid.34). 

 EY gör sedan tre år tillbaka årsredovisningar med en explicit hållbarhetsdel. Denna del 

görs enligt de internationellt etablerade riktlinjerna från Global Reporting Initiative 

(GRI). I nuläget finns det ej tillgängligt en mer aktuell redovisning än den från 

2011/2012 (EY,2014b). Företaget har dock publicerat en Transparency report år 2013, 

där aspekter som genomgående kvalitetsnivå och etiska värderingar behandlas. 

 

CSR-fokuserat arbete hos Accenture: 

 Accenture har ett samarbete med VSO, Voluntary Services Overseas (Accenture, 2014 

D). VSO är en världsledande oberoende biståndsorganisation, med ett flertal 

företagssamarbeten (VSO, 2013). Medarbetare hos Accenture kan få tjänstledigt för 

att delta i VBP - Vso Business Partnership. VBP är anpassat för medarbetare med runt 

10 års erfarenhet, då projekten är omfattande och intensiva (Nilzén, 2014 Intervju). 

 Smart Work program: Ett globalt initiativ för att främja miljöeffektivitet. Fungerar 

som så att anställda ges möjlighet att arbeta en eller flera veckor per månad från sina 

lokala kontor eller hemma, och resten av månaden vid klientens sida. Medarbetare 

uppmuntras även att använda tekniska hjälpmedel, som till exempel Telepresence, 

webbkonferenser (Accenture, 2014e) 

 Eco Challenge - Green Superhero: Ett interaktivt spel på hemsidan som testar 

spelaren kunskaper om hållbarhet och miljö. Utvecklades i samband med firandet av 

World Environment Day (Accenture, 2014h). 

 Medlem av CDP (Carbon Disposure Projects) Supply chain program. CDP är en 

internationell, icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett globalt systemet 

för företag och städer för att mäta, hantera och dela viktig miljöinformation. Målet är 

att motivera företagen att lämna ut deras inverkan på miljön och naturresurserna och 

sedan vidta åtgärder för att minska dem. Det mer specifika målet för just Supply chain 

program är att minska miljöriskerna i medlemsföretagens levererantörskedjor 

(Accenture, 2014g). 

 En av grundmedlemmarna i World Economic Forum’s initiativ Green Growth Action 

Alliance. Detta initiativ stödjer miljömässig och ekonomisk hållbar tillväxt genom 

samverkan mellan mer än 50 av världens ledande finansiella institutioner, företag, 

regeringar och frivilligorganisationer (Accenture, 2014i). 

 Accenture har satt samman en guidebok, The Sustainable Organization E-book, 

ämnad att guida chefer och ledare i vad det innebär att driva en hållbar organisation. 

Till grund för boken är Accenture:s forskningsprogram “The Sustainable 

Organization: Lessons From Leaders Series”, med direkta åsikter och erfarenheter från 

Accenture:s egna samt partners ledares (Accenture, 2014l). 

 Accenture har upprättat en intern Environmental Responsibility Policy som tydliggör 

vilka prioriteringar som görs inom Accenture i miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Inkluderade prioriteringar är att utveckla program för både anställda och kunder, med 

mål att höja medvetenheten och engagemanget i miljöfrågor, samt att trycka på vilka 

miljö- och hållbarhetsinsatser som ska göras  (Accenture, 2012b). 

 På Internationella kvinnodagen har Accenture sedan 2005 anordnat en 

inspirationskväll, på flera platser runt om i världen. Högt uppsatta personer från stora 

http://www.accenture.com/Microsites/sustainabilitytl/Pages/home.aspx
http://www.accenture.com/Microsites/sustainabilitytl/Pages/home.aspx
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företag blandat med studenter och anställda på Accenture får lyssna till föreläsningar 

och interagera (Accenture, 2014g).   

 Accenture Diversity Council bedömer integration och mångfaldsfrågor företaget står 

inför, bestämmer strategisk inriktning och integrerar diversitetsfrågor globalt 

(Accenture, 2014j).  

 För att uppmärksamma och arbeta med hbtq-frågor har Accenture LGBT-nätverk 

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual) samt upprättat riktlinjer för hur dessa frågor ska 

hanteras (Accenture, 2014m). 

 Defining Success - Your way är ett globalt nätverk för att stötta och identifiera hinder 

för kvinnor inom Accenture. Accenture har även utbildningsprogram inriktade 

specifikt mot kvinnor och hur de ska på bästa sätt kan nå sina mål och utvecklas inom 

företaget (Accenture, 2014i). 

 Corporate Citizenship Report är en årlig sammanställning av resultaten för Accentures 

CSR-initiativ. (Accenture, 2012a). 

 

CSR-fokuserat arbete hos Sweco: 

 Avfallshantering på Maldiverna (Sweco, 2014c). 

 Växthus för storstaden (Sweco, 2014c). 

 Tangshan Bay Eco City (Sweco, 2014c). 

 Bränslelösning för Arlanda (Sweco, 2014c). 

 Ett annat uppmärksammat projekt där Sweco var en partner är A Day In The World - 

ett dokumentationsprojekt där folk över hela världen uppmanades att fota sin vardag. 

Förutom att vara en samarbetspartner uppmanade Sweco sina medarbetare och kunder 

att dokumentera sin vardag, med mål att lyfta fram en tydlig hållbarhetsaspekt (Sweco, 

2014c).  

 Sweco har även skapat en app de kallar MyFootPrint-app, som ska hjälpa 

privatpersoner att göra mer klimatsmarta val i vardagen (Sweco, 2014c).  

 Mer riktat mot företag och organisationer finns Climate Helpdesk, en digital brevlåda 

där Sweco kostnadsfritt svarar på frågor klimat och hållbarhet (Sweco, 2014c). 

 Nominerades 2014 till det internationella belysningspriset - The DALI Award där 

Sweco:s kontor blev uppmärksammat för sin låga energianvändning och innovativa 

sätt att använda befintligt dagsljus (Sweco, 2014d). 

 Sweco anordnar varje år Swecos Inspirationsdag, där företaget delar ut Swecos 

Hugopris, som belönar energisparande idéer och initativ. År 2010 gav Sweco under 

denna dag även ut en kokbok där varje recept kunde tillagas utan varken spis eller ugn 

(Sweco, 2014e).  

 Sweco delar varje år ut stipenderier från J. Gust. Richert stiftelse; stipendier som ska 

främja forskning och utbildning inom miljövård, samhällsbyggnad, energi och 

transportteknik (Sweco, 2014f).  

 Anslag delas ut vartannat år från FFNS-stiftelsen, grundad av arkitektfirman FFNS 

som nu är en del av Sweco, till forskning, utveckling och utbildning inom arkitektur 

och byggnadsteknik (Sweco, 2014g).  

 Alla nyanställda på Sweco måste gå två webbaserade utbildningar. En om Sweco 

(organisation, kultur, värderingar) och en om Sustainablity. 2014 skall även en 

utbildning om Ethics införas som alla anställda måste genomföra och underteckna att 

de har genomgått och förstått utbildningen.(Olin, 2014 Intervju)  

 För att kontrollera att företagets värderingar upprätthålls finns det på Sweco en 

funktion som heter Quality & Assurance som äger CSR-frågorna (Olin, 2014 

Intervju).  
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 Sweco har utformat en egen CSR-policy där aspekterna Swecos ansvar i samhället 

Affärsetik, Kvalitet och miljö, Medarbetarutveckling, Mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och mångfald samt Aretsmiljö inkluderas (Sweco, 2014b). 

 Inkluderat en strategi i hållbarhetsredovisningen 2010 kallad Samverkan för hållbar 

samhällsutveckling (Sweco, 2010). 

 För att vidare ta del av medarbetarnas åsikter och upplevelser av företaget genomförs 

varje år en medarbetarundersökning kallad Sweco Barometer (Olin, 2014 Intervju).  

 Mer personliga medarbetarsamtal, Sweco Talk, utförs en gång om året med 

uppföljning för att diskutera medarbetarnas arbete och personliga utveckling (Olin, 

2014 Intervju).  

 Sweco har även en del i företaget kallad Sweco Academy, som håller i obligatoriska 

introduktionsutbildningar och möjliggör vidareutbildning inom olika 

kompetensområden för medarbetarna (Olin, 2014 Intervju). 

 

 


